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I. OBJECTE, RÈGIM JURÍDIC I NATURALESA. 
 
1. El present contracte té per objecte el subministrament de les peces de vestuari i 
complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la 
Policia Local de Canet de Mar. La seva naturalesa jurídica és la d’un contracte 
administratiu típic de subministrament tal i com ve definit a l’article 9.1 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).  
 
La present contractació es fracciona en els lots següents: 
 
Lot 1. Vestuari operatiu 
 

1. Pantalons operatius d’home 
2. Pantalons operatius de dona 
3. Pantalon tallavent operatiu d’hivern 
4. Polo operatiu màniga curta d’alta visibilitat 
5. Polo operatiu màniga llarga d’alta visibilitat 
6. Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar 
7. Jaqueta operativa alta visibilitat 
8. Anorac impermeable per pluja d’alta visibilitat 
9. Pantalon impermeable amb bandes reflectants 
10. Gorra operativa 

 
Lot 2. Altre vestuari i complements d’uniformitat 
 

1. Sabates sola de goma 
2. Sabates sola de cautxú 
3. Sabates de mitja canya  
4. Botes de canya alta 
5. Gorra de plat d’estiu d’escala bàsica 
6. Gorra de plat d’estiu d’escala intermèdia 
7. Gorra de plat d’estiu d’escala executiva 
8. Pantalon estiu uniforme de gala home 
9. Pantalon estiu uniforme de gala dona 
10. Camisa uniforme gala estiu 
11. Mitjons d’estiu 
12. Gorra de plat hivern escala bàsica 
13. Gorra de plat hivern escala intermèdia 
14. Gorra de plat hivern escala executiva 
15. Pantalon hivern uniforme de gala home 
16. Pantalon hivern uniforme de gala dona 
17. Camisa hivern uniforme de gala 
18. Mitjons d’hivern 
19. Corbata uniforme amb nus 
20. Corbata uniforme sense nus 
21. Agulla de corbata 
22. Xiulet metàl·lic 
23. Xiulet de plàstic 
24. Cordó xiulet 
25. Casc de motorista tipus model Nolan N90 classic o similar 
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26. Casc de motorista tipus model Nolan N43 E classic o similar 
27. Guants operatius polar windstopper o similiar 
28. Guants d’intervenció policial antitall 
29. Guants de pell motorista amb proteccions 
30. Guants de pell folrats 
31. Guants de gala cotó blanc 
32. Tapaboques de gènere polar color blau 
33. Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc) 
34. Cinturó interior sivella de plàstic 
35. Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar 
36. Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar 
37. Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o similar 
38. Funda d’arma antifurt de polímer safariland o similar 
39. Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar 
40. Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar 
41. Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o similar 
42. Funda per a guants tipus GK9802 o similar 
43. Funda de lona per a guants de làtex tipus llibre 
44. Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar 
45. Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 
46. Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar 
47. Cartera de butxaca de pell  porta placa i credencial PL 
48. Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL amb bitlleter i 

targeter 
49. Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04 
50. Placa metàl·lica uniforme de gala 
51. Lot de cinturó tipus Fenix TK11 o similar 
52. Piles recarregables lot de cinturó tipus CR123A o similar 
53. Manilles de lona d’un sol ús. 
54. Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 
55. Números d’identificació d’agent en feltre 
56. Escuts de braç 
57. Escuts de pit 
58. Escuts de gorra 
59. Escuts de gorra brodat 
60. Distintius de graduació de pit  

 
Els licitadors podran presentar ofertes per a la totalitat dels lots o pels que estimin 
convenients, havent de detallar els preus unitaris de cadascú dels lots al que es 
presenten. 
 
2. Aquest contracte es regirà per aquest plec, pel TRLCSP, pel Reial Decret 
817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, i en tot allò que no es trobi derogat, pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques (RGLCAP).  
 
3. Formarà part del contracte, ultra el present PCAP, la proposició del licitador que 
resulti adjudicatari, per bé que les millores, variables o alternatives sobre 
l’explotació del servei que hagi proposat en ella només en formaran part si són 
admeses expressament en l’adjudicació. El procediment d’adjudicació serà l’obert i 
la tramitació l’ordinària. 
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4. Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres 
mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de contractant al que 
es tindrà accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent: 
www.canetdemar.cat  
 
II. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
De conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP, correspon a 
l’Alcalde la competència com a òrgan de contractació, ja que el seu import no 
supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €. No 
obstant, mitjançant Decret núm. 555/2011, de 14 juny, l’alcalde va delegar la 
competència per a la contractació dels procediments oberts en la Junta de Govern 
Local. L’adreça d’aquest òrgan és carrer Ample, 11 de Canet de Mar (08360), 
mentre que l’URL és www.canetdemar.cat. 
 
III. DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del present contracte s’estableix en tres anys a comptar des de l’1 de 
gener de 2014, per bé que podrà ser prorrogat d’any en any fins a un màxim, 
incloses les pròrrogues de 6 anys, per voluntat expressa d’ambdues parts, que es 
posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista.  
 
IV. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
1. El pressupost base de licitació del present contracte es fixa en la modalitat de 
preus unitaris per a cadascuna de les peces a subministrar, essent el que consta a 
continuació, IVA exclòs: 

 
Preu 

màxim/u 
Lot 1 
1 Pantalon operatiu d’home 72,55 € 
2 Pantalon operatiu de dona  72,55 € 
3 Pantalon tallavent operatiu d’hivern 34,60 € 
4 Polo operatiu màniga curta d’alta visibilitat 50,90 € 
5 Polo operatiu màniga llarga d’alta visibilitat 53,90 € 
6 Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar 21,00 € 
7 Jaqueta operativa alta visibilitat 198,00 € 
8 Anorac impermeable per pluja d’alta visibilitat 196,00 € 
9 Pantalon impermeable amb bandes reflectants 68,85 € 
10 Gorra operativa 22,80 € 

 
Lot 2 
1 Sabates sola de goma 40,50 € 
2 Sabates sola de cautxú 49,15 € 
3 Sabates de mitja canya 61,00 € 
4 Botes de canya alta 105,00 € 
5 Gorra de plat d’estiu d’escala bàsica 22,00 € 
6 Gorra de plat d’estiu d’escala intermèdia 51,50 € 
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7 Gorra de plat d’estiu d’escala executiva 51,50 € 
8 Pantalon d’estiu uniforme de gala d’home 38,00 € 
9 Pantalon d’estiu uniforme de gala de dona 38,00 € 
10 Camisa uniforme de gala d’estiu 27,00 € 
11 Mitjons d’estiu 3,10 € 
12 Gorra de plat d’hivern d’escala bàsica 22,00 € 
13 Gorra de plat d’hivern d’escala intermèdia 51,50 € 
14 Gorra de plat d’hivern d’escala executiva 51,50 € 
15 Pantalon d’hivern uniforme de gala d’home 37,70 € 
16 Pantalon d’hivern uniforme de gala de dona 37,70 € 
17 Camisa d’hivern uniforme de gala 27,00 € 
18 Mitjons d’hivern 3,10 € 
19 Corbata d’uniforme amb nus 3,85 € 
20 Corbata d’uniforme sense nus 6,45 € 
21 Agulla de corbata  6,45 € 
22 Xiulet metàl·lic 5,60 € 
23 Xiulet de plàstic 3,00 € 
24 Cordó xiulet 2,10 € 
25 Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar 184,00 € 
26 Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar 161,00 € 
27 Guants operatius polar windstopper o similiar 20,00 € 
28 Guants d’intervenció policial antitall 39,90 € 
29 Guants de pell de motorista amb proteccions 31,00 € 
30 Guants de pell folrats 35,00 €  
31 Guants de gala de cotó blanc 3,90 € 
32 Tapaboques de gènere polar color blau 6,00 € 
33 Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc) 6,00 € 
34 Cinturó interior sivella de plàstic 12,00 € 
35 Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar 12,00 € 
36 Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar 22,50 € 
37 Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 

o similar 
9,60 € 

38 Funda d’arma antifurt de polímer safariland o similar 89,00 € 
39 Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar 11,90 € 
40 Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o 

similar 
11,90 € 

41 Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o 
similar 

11,90 € 

42 Funda per a guants tipus GK9802 o similar 11,90 € 
43 Funda de lona per a guants tipus llibre 11,90 € 
44 Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar 4,20 € 
45 Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 35,00 € 
46 Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar 19,20 € 
47 Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL 8,60 € 
48 Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter... 14,90 € 
49 Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04 38,00 € 
50 Placa metàl·lica uniforme de gala 40,50 € 
51 Lot de cinturó tipus o similar Fenix TK11 o similar 56,40 € 
52 Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o 

similar 
7,25 € 
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53 Manilles de lona d’un sol ús 1,30 € 
54 Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 8,43 € 
55 Números d’identificació d’agent en feltre 1,95 € 
56 Escut de braç 4,25 € 
57 Escut de pit 3,75 € 
58 Escut de gorra 4,25 € 
59 Escut de gorra brodat 35,00 € 
60 Distintius de graduació de pit 1,20 € 

 
Les ofertes que superin els preus unitaris màxims seran inadmeses. 
 
El volum màxim de facturació per al primer any de contracte serà de 19.008,26 
euros, IVA exclòs, desglossat per lots de la manera següent: 
 

• Lot 1  ............................... 14.049,59 € 
• Lot 2  ................................. 4.958,68 € 

 
El volum màxim de facturació per al segon i tercer any de contracte serà de 
20.661,16 euros, IVA exclòs, desglossat per lots de la manera següent: 
 

• Lot 1  ............................... 10.330,58 € 
• Lot 2  ............................... 10.330,58 € 

 
3. El pressupost base de licitació inclou totes les despeses de transport, lliurament, 
muntatge, impostos i demés que comporti el subministrament objecte del present 
contracte. 
 
L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que emanen del present 
contracte estan recollides en la partida núm. 13 13000 22104 del vigent pressupost 
municipal per a l’any 2014. L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada 
exercici econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu. 
Atesa la seva plurianualitat, i de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 
del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, l’eficàcia d’aquest contracte per a 
exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
4. Les ofertes presentades pels licitadors inclouran necessàriament i a tots el 
efectes l’IVA que haurà de suportar l’Administració i els altres tributs o impostos 
que els siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. L’IVA, en tot cas, 
s’indicarà com a partida independent. 
 
V. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l’art. 88 
TRLCSP segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense IVA, incloent 
pròrrogues i import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte 
previstes al present plec, és de 122.314,05 €. 
 
VI. FORMA DE PAGAMENT I REVISIÓ DE PREUS 
 
1. El pagament del preu s’efectuarà prèvia presentació de factura legalment emesa 
i conformada pel tècnic competent, una vegada lliurat el subministrament. En el 
supòsit que no sigui conformada pel tècnic competent, s’indicaran els defectes 
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existents i, fins que no siguin esmenats, no es procedirà al pagament. El pagament 
es farà per transferència bancària. 
 
De conformitat amb allò establert a l’art. 216.4 TRLCSP, l’Ajuntament de Canet de 
Mar abonarà l’import de la factura dins dels 30 dies, des de la data de conformitat 
del contracte. No obstant, en cas que la factura es presenti amb posterioritat a la 
data de l’esmentada conformitat, el termini de 30 dies començarà a comptar des de 
l’entrada de la factura al registre de l’Ajuntament (art. 222.4 TRLCSP). En cas de 
demora en el pagament s’aplicarà l’establert a l’article 216 TRLCSP. 
 
2. De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la 
factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu 
corresponent als efectes de la seva remissió a l’òrgan administratiu o unitat a qui 
correspongui al tramitació d’aquesta, en el termini de 30 dies a comptar des de 
l’entrega efectiva del subministrament. 

 
En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en l’article 72 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, els següents extrems 
previstos en l’apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-tresena esmentada. 

 
a) Que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 

de Canet de Mar. 
b) Que l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat 

pública és la Intervenció municipal. 
c) Que el destinatari és la Intervenció municipal. 

 
3. Els contractistes amb dret de cobrament davant l’Administració poden 
transmetre’l en els termes de l’article 218 TRLCSP. 
 
4. El preu del present contracte es mantindrà invariable els dos primers anys de 
contracte. En cas que l’adjudicatari ho sol·liciti, l’anterior preu es revisarà, prèvia 
acceptació per part de l’Ajuntament, a partir del tercer any i successivament, cas 
d’ésser prorrogat, sempre d’acord amb l’índex nacional de preus al consum a 
impostos constants en relació al grup COICOP “vestit i calçat”, publicat per l’Institut 
Nacional d’Estadística. No s’admetrà cap altra fórmula de revisió de preus. 
 
VII. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
1. D’acord amb el que disposa l’article 52 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contracte del sector 
públic, l’Ajuntament designarà un responsable del contracte que en supervisarà la 
seva execució, adoptarà decisions i dictarà les instruccions necessàries amb la 
finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitza correctament. 
 
2. Les seves funcions del responsable del contracte seran les següents: 
 

• Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. 
• Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les 

prescripcions establertes i condicions contractuals. 
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• Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 
prestació contractada. 

• Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte. 
• Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. 
• Recepcionar les prestacions objecte del contracte. 

 
VIII. CAPACITAT PER CONTRACTAR.  
 
1. Estan capacitades per poder contractar amb l’Ajuntament les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, acreditin 
la solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 74 a 82 
TRLCSP i no incorrin en cap de les prohibicions per contractar de l’article 60 
TRLCSP. També poden presentar propostes les unions temporals d'empreses de 
conformitat amb l'article 59 TRLCSP. Cada empresa de les que compon l'agrupació 
ha d'acreditar la capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, amb la presentació de la documentació ressenyada a les clàusules 
següents del present plec; en aquest cas hauran d’indicar, en un document privat, 
el nom i les circumstàncies de les empreses participants, la proporció de cada una 
d'elles i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte els representarà 
de cara a l’Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió 
Temporal d'Empreses (article 24 del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar 
signat pels representants de cada una de les empreses components de la Unió. 
 
2. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:  
 
a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant 
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els 
quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 
inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de 
persona jurídica que es tracti.  
 
b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats 
membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent 
d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la 
presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin 
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.  
 
c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit de 
la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa. [De conformitat amb l'article 
55.1 del TRLCSP, no serà necessària la presentació de l'informe sobre reciprocitat 
en relació amb l'empreses d'Estats signataris de l'Acord sobre Contractació 
pública de l'Organització Mundial del Comerç].  

 
3. L'activitat del licitador ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, 
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar 
d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. 
 
4. La presentació de propostes pressuposa per part del licitador l'acceptació sense 
condicions de les clàusules d'aquest PCAP i la declaració responsable que reuneix 
totes les condicions exigides per contractar amb l'Administració. 
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IX. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS 
 
1. Cada licitador no més podrà presentar una sola proposició i, en els termes de 
l’article 145.3 TRLCSP, no es podrà subscriure cap proposta en nom d’una unió 
temporal d’empresaris si ja s’ha presentat individualment o si es forma part d’una 
altra unió temporal que concorri a la licitació. L’incompliment d’aquest principi 
donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les propostes que hagi 
presentat. 
 
2. Les proposicions hauran de ser presentades al registre general de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, de les 9 a les 14 hores, durant el termini de 15 dies naturals 
comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al DOGC. Si el 
termini de presentació de proposicions s’escau en dissabte o dia festiu, s’ajornarà 
fins al primer dia hàbil següent. Una vegada presentada una proposta no es podrà 
retirar.  
 
3. Quan les propostes s’enviïn per correu el proponent haurà de justificar, amb el 
resguard corresponent, la data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a 
l’òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o 
correu electrònic el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan 
de contractació la rep després de la data de finalització del termini de presentació 
de proposicions. Fins i tot així, si transcorreguts 10 dies naturals des del termini de 
presentació de proposicions no s’hagués rebut encara  la proposta, aquesta no serà 
admesa, d’acord amb l’article 80 RGLCAP.   
 
4. La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en qualsevol de 
les llengües cooficials de Catalunya, haurà d’anar degudament signada pel licitador, 
amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax, ser original o 
còpia degudament autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres tancats, i 
amb indicació del domicili a efectes de notificacions, el telèfon i el fax. A més a 
més, en cada un dels sobres s’hi indicarà el títol del procediment i el nom de 
l’empresa licitadora, o de les empreses licitadores en cas d’UTE. 
 
Dins de cada sobre s’inclourà, en full apart, una relació numerada dels documents 
en ells inclosos, així com la pròpia documentació que es detalla a continuació: 
 
5. Sobre A. Portarà la menció "Documentació administrativa per a la contractació 
del subministrament de les peces de vestuari i complements d’uniformitat 
reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar 
presentada per ...……......." En aquest sobre s’hi hauran d'incloure necessàriament 
els següents documents acreditatius: 
 
5.1. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar.- La documentació que acrediti la 
personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que el substitueixi. Quan el 
licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a part del 
seu DNI haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el poder 
notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o 
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat  i/o aquella en què consti el darrer 
objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte 
del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans 
assenyalades hauran d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada 
inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà 
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mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, 
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 
 
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea hauran 
d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 
58 i 72 TRLCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals 
que s’estableixen a l’annex I del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(endavant, RGLCAP). 

 
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de 
conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 TRLCSP. 
 
5.2. Capacitat per a contractar.- Declaració responsable d’acord amb el model 
següent: 

 
"En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi, 
(o en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons 
escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número 
de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm..........), declara responsablement que les 
facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes 
als articles 54 a 84 TRLCSP; i que es troba al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP, autoritzo 
l’Ajuntament de Canet de Mar perquè pugui obtenir directament, davant de les 
Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social de l'empresa licitadora. 
 

� SI  � NO 
 
(Lloc, data i signatura del licitador)." 

 
Tampoc hauran d’estar incursos en prohibició de contractar quan es procedeixi a 
l’adjudicació del contracte ni posteriorment, durant tota la seva vigència. La 
prohibició per contractar sobrevinguda es considerarà un incompliment 
d’obligacions contractuals essencials i donarà lloc a la resolució del contracte per 
causa imputable al contractista, en els termes de l’article 223.f) TRLCSP.  
 
La prova del que s’ha afirmat en la declaració responsable es podrà fer per 
qualsevol dels mitjans assenyalats a l'article 73.1 del TRLCSP. Els licitadors que 
hagin presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, hauran d'acreditar, en el 
seu cas, en el termini de 10 dies hàbils comptats des del següent a aquell en el 
que hagin rebut el requeriment, les circumstàncies anteriors mitjançant els 
certificats oportuns expedits per l’òrgan competent.  
 



S:/cc 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

5.3. Criteris de preferència.- En el seu cas, declaració responsable de disposar en la 
plantilla d’un número de treballadors amb discapacitat superior al 2%. 
 
5.4. Adreça de correu electrònic.- En el seu cas, els licitadors hauran de fer constar 
l’adreça de correu electrònic que, de conformitat amb el que disposa l’article 28 de 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
determinen com a adreça preferent per a la pràctica de notificacions.  
 
5.5. Solvència econòmica i financera.- Es podrà acreditar per un o varis dels mitjans 
establerts a l’article 75 TRLCSP i podrà realitzar-se mitjançant certificació de la 
inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. 
 
5.6. Solvència tècnica o professional.- Es podrà acreditar per un o varis dels 
mitjans establerts a l’article 77 TRLCSP, així com mitjançant certificació de la 
inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. 
 
5.7. En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, aquestes hauran de 
presentar una declaració manifestant aquesta circumstància en els termes 
establerts en l’article 42 del Codi de Comerç.  
 
5.8. En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal, 
hauran de presentar una declaració manifestant aquest extrem amb indicació dels 
noms i circumstancies dels integrants i la participació de cadascun, així com 
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris.  
 
5.9. Fur.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració expressa de 
renúncia del fur que els podés correspondre i de sotmetre’s a la jurisdicció dels 
Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per totes les incidències que de 
manera directa o indirecta es podessin produir per raó del contracte. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 146.4 del TRLCSP, tota la documentació 
a incloure en el sobre A podrà substituir-se per una declaració responsable que 
haurà d’ajustar-se al model següent: 
 

“En/Na _________________________, amb domicili als efectes de 
notificacions a _____________, c/ ____________________, núm ___, 
amb DNI núm. _________, en representació de  ___________________, 
amb NIF núm. ___________, als efectes de la seva participació en la 
licitació del procediment obert per a la contractació del subministrament de les 
peces de vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a 
l’equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar, 
 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del subministrament 
de les peces de vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a 
l’equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar. 
 
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l’apartat 
primer de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic per ser adjudicatari del contracte de subministrament de les peces de 
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vestuari i complements d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels 
membres de la Policia Local de Canet de Mar en concret: 
 
—  Que disposa de personalitat jurídica i, si escau, representació. 
—  Que l’empresa disposa dels requisits de solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional. 
—  Que no està incurs en cap de les prohibicions per contractar que preveu 

l’article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i està 
al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 

—  Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 
qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. (En el cas 
d’empreses estrangeres). 

— Que l’adreça de correu electrònic on efectuar notificacions és 
__________________________. 

 
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i validesa dels 
documents a què es fa referència a l’apartat segon d’aquesta declaració, en 
el cas que se’l proposi com a adjudicatari del contracte o en qualsevol 
moment en què se’l requereixi a aquest efecte.     
 
I perquè així hi consti, signo aquesta declaració. 
 
____________, ___ de/d’ ________ de 201_. 

 
En aquest cas, el licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació, haurà 
d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte 
la possessió i validesa dels documents exigits. 
 
Aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat 
de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat, restaran eximides de 
presentar la documentació referida, a excepció de la solvència financera i 
econòmica i professional o tècnica específica, si s’escau, si no consta en el Registre 
de Licitadors, sempre i quan aportin la diligència d’inscripció, la vigència màxima de 
la qual no hagi caducat; així com la declaració responsable que les circumstàncies 
reflectides a la diligència d’inscripció no han experimentat cap variació. 
 
6. Sobre B. Portarà la menció “Documentació tècnica per a la contractació del 
subministrament de les peces de vestuari i complements d’uniformitat 
reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar 
presentada per...……......." i haurà de contenir una memòria on s’indicarà la 
descripció dels bens a subministrar tot indicant la seva composició, acabats, 
confort, etc. Juntament amb la memòria els licitadors hauran de presentar assajos 
realitzats per laboratoris certificats independents. 
 
Dins d’aquest sobre també s’inclourà una mostra confeccionada i acabada de 
cadascuna de les peces de vestuari, complements d’uniformitat i dels accessoris 
ofertats, degudament numerades i referenciades. Cada mostra haurà d’estar 
identificada mitjançant: 
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• Nom proveïdor 
• Etiqueta oficial homologada de composició 
• Etiqueta oficial homologada d’instruccions de rentat i planxat 

 
Es podran presentar els suggeriments o propostes que es creguin convenients i que 
repercuteixin en una millora o suposin l’adaptació més adequada dels articles a les 
tasques a desenvolupar pels agents de la Policia Local. Aquests suggeriments de 
millora hauran de justificar-se en la memòria presentada i sota cap concepte poden 
superar el preu màxim de licitació. 
 
També s’inclourà en aquest sobre tota aquella documentació que sigui susceptible 
de valoració segons la clàusula XI del present PCAP i que depengui d’un judici de 
valor. 
 

ADVERTÈNCIA 
La documentació que contenen els sobres precedents (A i B) no pot 
incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre 
C relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica dels 
criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta 
obligació implica l’exclusió de la licitació. 

 
7. Sobre C. Portarà la menció “Proposició econòmica per a la contractació del 
subministrament de les peces de vestuari i complements d’uniformitat 
reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Local de Canet de Mar 
presentada per...……......." i haurà de contenir una oferta econòmica que s’haurà 
d’ajustar al model següent: 
 
"En/Na.............................. amb domicili a ............ carrer............. núm. .........., amb DNI 
núm. ........... major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa .................. amb 
domicili a ......................... carrer .................. núm. ........ i fax núm. .............), una vegada 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a l'adjudicació del procediment obert per a 
la contractació del subministrament de les peces de vestuari i complements 
d’uniformitat reglamentaris per a l’equipament dels membres de la Policia Local de 
Canet de Mar, declara sota la seva responsabilitat que es compromet a assumir el 
compliment del present contracte en relació als lots que s’indiquen i els preus següents IVA 
exclòs: 
 
Lot 1 
   
1 Pantalon operatiu d’home € 
2 Pantalon operatiu de dona   € 
3 Pantalon tallavent operatiu d’hivern  € 
4 Polo operatiu màniga curta d’alta visibilitat  € 
5 Polo operatiu màniga llarga d’alta visibilitat  € 
6 Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar  € 
7 Jaqueta operativa alta visibilitat  € 
8 Anorac impermeable per pluja d’alta visibilitat  € 
9 Pantalon impermeable amb bandes reflectants  € 
10 Gorra operativa  € 

TOTAL € 
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Lot 2 
1 Sabates sola de goma  € 
2 Sabates sola de cautxú  € 
3 Sabates de mitja canya  € 
4 Botes de canya alta  € 
5 Gorra de plat d’estiu d’escala bàsica  € 
6 Gorra de plat d’estiu d’escala intermèdia €  
7 Gorra de plat d’estiu d’escala executiva € 
8 Pantalon d’estiu uniforme de gala d’home € 
9 Pantalon d’estiu uniforme de gala de dona € 
10 Camisa uniforme de gala d’estiu € 
11 Mitjons d’estiu € 
12 Gorra de plat d’hivern d’escala bàsica € 
13 Gorra de plat d’hivern d’escala intermèdia € 
14 Gorra de plat d’hivern d’escala executiva € 
15 Pantalon d’hivern uniforme de gala d’home € 
16 Pantalon d’hivern uniforme de gala de dona € 
17 Camisa d’hivern uniforme de gala € 
18 Mitjons d’hivern € 
19 Corbata d’uniforme amb nus € 
20 Corbata d’uniforme sense nus € 
21 Agulla de corbata  € 
22 Xiulet metàl·lic € 
23 Xiulet de plàstic € 
24 Cordó xiulet € 
25 Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar € 
26 Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar € 
27 Guants operatius polar windstopper o similiar € 
28 Guants d’intervenció policial antitall € 
29 Guants de pell de motorista amb proteccions € 
30 Guants de pell folrats €  
31 Guants de gala de cotó blanc € 
32 Tapaboques de gènere polar color blau € 
33 Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc) € 
34 Cinturó interior sivella de plàstic € 
35 Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar € 
36 Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar € 
37 Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 

o similar 
€ 

38 Funda d’arma antifurt de polímer safariland o similar € 
39 Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar € 
40 Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o 

similar 
€ 

41 Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o 
similar 

€ 

42 Funda per a guants tipus GK9802 o similar € 
43 Funda de lona per a guants tipus llibre € 
44 Funda cinturó porta guants tipus GK9463 o similar € 
45 Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar € 
46 Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar € 
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Que el termini de lliurament de les peces una vegada efectuada la comanda serà de 
................ . 
 
Lloc, data, signatura i segell.” 
 
8. Devolució de la documentació. Una vegada adjudicat el contracte i 
transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagi 
interposat, la documentació que acompanya les proposicions quedarà a disposició 
dels interessats.  
 
En el cas que els licitadors no exerceixin aquest dret, es procedirà a la destrucció 
total de la documentació un cop transcorregut un any del termini de l'adjudicació 
sempre i quan sigui ferma la resolució. 
 
9. Nombre de proposicions. Cap licitador no podrà presentar més d’una sola 
proposta (sense perjudici de l’establert als articles 131 y 132 LCSP) ni participar en 
una UTE si concorre individualment, ni participar en més d’una UTE. L’incompliment 
d’aquesta norma donarà lloc automàticament a la desestimació de totes les 
propostes en les que s’hagués presentat. 
 
10. Lloc i termini de lliurament. Els sobres indicats anteriorment s’hauran de 
lliurar en el registre general de l'Ajuntament, en hores d'oficina en el termini de 40 
dies naturals següents a la data de tramesa de l’anunci al Diari Oficial de la Unió 
Europea. Si les propostes s’envien per correu, el proponent haurà de justificar la 
data de lliurament a l'oficina de correus i comunicar a l’òrgan de contractació la 
remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic si en coneix 
l’adreça, el mateix dia. En cas contrari no s’admetrà la proposta si l’òrgan de 
contractació la rep amb posterioritat a la data de finalització del termini. No obstant 
això, si transcorreguts 10 dies naturals següents a la indicada data encara no s’ha 
rebut la proposta, aquesta no serà admesa. 
 
X. GARANTIA PROVISIONAL 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 103 TRLCSP. 
 

47 Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL € 
48 Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter... € 
49 Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04 € 
50 Placa metàl·lica uniforme de gala € 
51 Lot de cinturó tipus o similar Fenix TK11 o similar € 
52 Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o 

similar 
€ 

53 Manilles de lona d’un sol ús € 
54 Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar € 
55 Números d’identificació d’agent en feltre € 
56 Escut de braç € 
57 Escut de pit € 
58 Escut de gorra € 
59 Escut de gorra brodat € 
60 Distintius de graduació de pit € 
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XI. MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA I QUALIFICACIÓ DE 
PROPOSICIONS I ADMISSIÓ DE MILLORES I VARIANTS. 
 
1. La mesa de contractació, presidida per l'alcalde o regidor en qui delegui, 
s’integrarà per tres vocals, entre els quals han de figurar necessàriament la 
secretària i l’interventor municipals. Actuarà com a secretària, la funcionària 
responsable del negociat de contractació. 
 
2. Als efectes de qualificació de documents administratius la mesa es reunirà a la 
sala de juntes de l’Ajuntament de Canet de Mar el dia següent hàbil al de 
l’acabament del període de presentació de proposicions. Si el dia assenyalat 
s’escaigués en dissabte, es traslladaria al primer dia hàbil següent. El president 
ordenarà l’obertura dels sobres A, del que se n’aixecarà la corresponent acta prèvia 
de qualificació de la documentació per la secretària de la mesa.  
 
3. Si la mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació dels 
sobres A presentats pels licitador, els concedirà un termini de tres dies hàbils per 
corregir-les o esmenar-les davant la pròpia mesa de contractació; la concessió 
d’aquest termini, així com la concreció dels defectes o omissions esmenables, es 
comunicarà: 
 

a) verbalment als licitadors presents a l’acte d’obertura de les 
proposicions al que es refereix l’apartat següent; 

 
b) als licitadors que es posessin en contacte amb el servei de 

contractació de Secretaria durant tot el termini d’esmena;  
 
c) al licitador interessat, per fax, si aquest constés en la seva 

proposició. 
 
La mesa, una vegada qualificada la documentació, i sense perjudici que s’esmenin o 
no pels licitadors interessats els eventuals defectes o omissions en la documentació 
presentada, procedirà, a les 12 hores del mateix dia, a l’obertura dels sobres B, en 
acte públic.  
 
4. Abans de començar l'acte públic en què s'obrin les ofertes econòmiques s'ha de 
donar lectura a la valoració dels aspectes tècnics de les proposicions a què es 
refereix la documentació continguda al sobre B. 
 
XII. CRITERIS I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

 
1. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (50 %) 
Els criteris que es proposa que serveixin de base per a l’adjudicació del contracte 
relacionats per ordre decreixent d’importància i per la ponderació que se’ls atribueix 
són els següents: 
 

a) oferta econòmica: Fins a 40 punts. Es valorarà el percentatge de baixa que 
oferti el licitador respecte els preus unitaris màxim de licitació, havent 
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d’ofertar els licitadors el mateix percentatge de baixa per cada un dels preus 
unitaris i presentar el llistat de totes les unitats de subministrament 
relacionades a la clàusula IV amb els preus de cada unitat. L'oferta 
econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de 
baixa global respecte del pressupost de licitació, rebent la màxima puntuació 
(40 punts) aquella - o aquelles ofertes - la baixa de la qual, en percentatge, 
sigui igual a la mitja aritmètica de les baixes, també en percentatge, de 
totes les ofertes admeses, augmentada en cinc punts; la puntuació 
d'aquelles ofertes el percentatge de baixa de les quals difereixi, en més o en 
menys, de la baixa més cinc punts, anirà descendent linealment. Es 
puntuaran en zero punts aquelles ofertes la baixa de les quals sigui igual o 
superior a la mitja aritmètica de les baixes, en percentatge, de totes les 
ofertes admeses, augmentada en deu punts. 

b) Reducció en el termini de lliurament de les peces: fins a 10 punts, atorgant-
se 1 punt per cada dia de reducció del termini de lliurament establert a la 
clàusula XVIII del present PCAP. 

 
Criteris que depenen d’un judici de valor (50%) 
 

a) Qualitat dels articles ofertats: fins a 50 punts. Es valorarà la qualitat, 
composició i acabats, la seva rendibilitat i adequació tant al present plec 
com al servei per al qual es dediquen.  

 
XIII. GARANTIA DEFINITIVA 
 
1. La garantia definitiva, que constituirà obligatòriament l’adjudicatari, ascendirà al 
5% de l’import de l’adjudicació, exclòs l’IVA, i es podrà constituir en metàl·lic, valors 
públics o privats, mitjançant aval bancari o assegurança de caució, tot això amb les 
condicions i requisits establerts als articles 95 i 96 TRLCSP. 
 
2. En els termes de l’article 222.2 TRLCSP es fixa un termini de garantia de 2 anys a 
comptar de la data de conformitat, transcorregut el qual sense objeccions per part de 
l’Administració, quedarà extingida la responsabilitat del contractista. L’acta de 
conformitat es subscriurà, en el seu cas, dins del mes següent a la total realització de 
l’objecte del contracte 
 
3. En els termes de l’article 102.2 TRLCSP, una vegada aprovada la liquidació del 
contracte i transcorregut el termini de garantia, si no fossin exigibles responsabilitats, 
es retornarà la garantia definitiva o es  cancel·larà l’aval o assegurança de caució, a 
petició de l’interessat.  
 
XIV. ADJUDICACIÓ  
 
1. A la vista de la proposta de la Mesa, l’òrgan de contractació requerirà al licitador 
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, en el 
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en el que s’hagués 
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o 
autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’això, 
llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat. En el mateix 
termini de 10 dies hàbils haurà d’acreditar que disposa efectivament dels mitjans  
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que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme 
a l’article 64.2 TRLCSP i que ha constituït la garantia definitiva que correspongui de 
conformitat amb el que es disposa a la clàusula anterior. Els corresponents 
certificats podran ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
  
2. En cas que no es complimentés adequadament el requeriment assenyalat a 
l’apartat anterior, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, 
en el seu cas, a recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre 
en què haguessin quedat classificades les ofertes. 
 
3. Pel que fa a les proposicions desproporcionades o anormals, s'estarà als criteris 
establerts per a les subhastes en l’article 85 RGLCAP. La valoració de les propostes 
formulades per diferents empreses les quals pertanyin a un mateix grup es 
realitzarà de conformitat amb allò previst a l’article 86 del RGLCAP. 
 
4. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies 
hàbils següents a la recepció de la documentació, en resolució motivada que es 
notificarà a tots els licitadors convidats que haguessin presentat oferta i es 
publicarà al perfil de contractant. En tot cas, a la notificació i al perfil de contractant 
s’indicarà el termini en què s’hagi de procedir a la seva formalització conforme a 
l’article 156.3 TRLCSP.  
 
5. La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància 
de la seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu 
electrònic a l’adreça que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar 
les seves proposicions, en els termes establerts a l’article 28 de la llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
6. L’adjudicació, que s’haurà de dur a terme en el termini màxim de dos mesos 
des de l’obertura de les ofertes, concretarà i fixarà els termes definitius del 
contracte.  
  
7. En cas que el contracte es declari desert, i per al cas que no existissin altres 
licitadors, serà possible efectuar una nova adjudicació a una empresa no 
consultada, prèvia declaració de la imperiosa urgència.  
 
XV. RENÚNCIA O DESESTIMENT. 
 
L’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades, podrà 
renunciar a celebrar un contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir de 
l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació 
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
XVI. FORMALITZACIÓ. 
  
1. La formalització del contracte es durà a terme, no més tard dels 15 dies hàbils 
següents des de que es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats, 
en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP, constituint aquest document títol 
suficient per accedir a qualsevol registre públic.  
 
2. Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte 
dins del termini indicat, l’Administració podrà acordar la incautació sobre la garantia 
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definitiva de l’import de la garantia provisional que, en el seu cas, hagués exigit. 
 
3. En cas que les causes de la no formalització fossin imputables a l’administració, 
s’indemnitzarà al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués 
ocasionar. 
 
4. La formalització del contracte es publicarà al DOGC i al perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació indicant, com a mínim, les mateixes dades esmentades a 
l’anunci d’adjudicació. 
 
5. En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
XVII. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 
1. D’acord amb l’art 140.2 del TRLCSP, el contractista haurà de respectar el 
caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del 
contracte. 
 
2. El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informació de referència.  
 
3. De conformitat amb l’art. 140.1 del TRLCSP, l’òrgan de contractació no podrà 
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a 
confidencial. 

 
4. En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té 
caràcter confidencial. 
 
XVIII. CARACTERÍSTIQUES DE LES PECES DE VESTIR I COMPLEMENTS 
 
1. Lot 1 
 
1.1. Pantalons operatius d’home 
 
Descripció del model:  Pantalon operatiu amb butxaques  
Característiques tècniques: Pantalons elàstic amb tractament que repel·leix 
l’aigua en el exterior i hidròfil a l’interior. Al mateix interior, actua a més a més com 
a bactericida, ajudant a controlar el desenvolupament de les bactèries i l’olor  
corporal. 
 
El pantalon estarà compost per : 
 
Cintura: De 45 mm d’amplada al davant i posterior amb forma. Tancament amb 1 
brocat metàl·lic i botó (costat esquerre interior). Cintura de 45 mm d’amplada de 
cintura amb cinta rígida amb banda de silicona de 30 mm. Portarà una cremallera 
sense cursor per a la incorporació de forro tallavents per a l´hivern (opcional). 
Travetes: El pantalon incorpora 5 travetes damunt de la cintura amb una amplada 
de 25 mm i llargada de 80 mm, deixant un pas de llum de 60 mm. Tancament amb 
botó i trau de 20 mm de llargada. 
Tancament frontal: Tancament amb cremallera espiral de 180 mm de llargada. 
Porta tapeta interior en el costat esquerre i portarà a vista un teixit exterior en viu. 
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Butxaques: El pantalons porta tres tipus de butxaques. Dos butxaques davanteres 
tipus francès, dos butxaques tipus trau, dos butxaques laterals superposades i 2 
butxaques tipus plastrón. Les butxaques davanteres tipus francès amb entrada de 
17 mm. El fons de la butxaca en sarga negre, amb vistes sobreposades i amb post 
punt a 0.7 de la cantonada. Incorpora butxaca posterior amb trau de 20 mm, 
butxaca amb una amplada de 130 mm, amb dos vius de 5 mm d’amplada. El 
tancament amb brocat metàl·lic i botó. Les butxaques laterals tenen 220 mm 
d’alçada i 205 mm d’amplada. Tancament amb cremallera espiral de 180 mm i que 
l’obertura es per l’interior cap al davant. A més, porta cosit una peça sobre posada 
amb una alçada de 70 mm i amb forma de punxa simulant una tapa. Butxaca tipus 
plastrón sobreposat amb 140 mm d’alçada i 100 mm d’amplada. Aquesta butxaca a 
més disposa de dos butxaques petites de 50 mm cadascuna. 
Baixos: Realitzats amb repunt de 30 mm d’amplada. Disposa d’ajustament 
mitjançant otomán fortament rematada que surt a l’exterior amb dos traus verticals 
entre el centre davanter. La separació entre els dos traus es de 20 mm i disposa de 
dues tires de cinta amb brotats metàl·lics a 17 centímetres del baix, ambdós 
costats per a la subjecció del paravent opcional. 

1.2. Pantalon operatiu de dona 
 
Descripció del model: Pantalons operatiu amb butxaques per a dona. 
Característiques tècniques: Les característiques tècniques seran les mateixes 
que les descrites pels pantalons dels homes, a excepció de l'obertura del pantalons 
i les pinces del darrera que seran específiques per a les dones. 
 
Característiques tècniques del teixit pels pantalons 

 

Anàlisi qualitativa i quantitatiu 
de les fibres 

47,2%  Co 
50,6%  Pa 
2,2%    Ea 

Une En Iso 1833:2011 

   

Massa laminar 254 g/m2. UNE-EN 12127:1998; 
pto. 8.3 

   

Lligament 
Ras de 5 
Enunciat: 2e3; b1,4 

UNE 40084:1975; 
UNE 40017:1982 y 
UNE 40161:1980 

   

Títols 

Urdimbre:19,48  
Ntex 1 cabo 
Trama:  40,12 
1 Ntex       1 cap + 
elastan 

UNE 40600-5:1996 

   
Determinació del nombre de fils 
por unitat de longitud 

Ordit: 59 
Trama:  26,52 UNE-EN 1049-2:1995 

   

Determinació de coordenades 
cielab 

L= 15,9 
a= 0,90 
b= -3,21 
C= 3.33 

UNE-EN ISO 105-
J01:2000 
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H= 285,68 
X=2,01 
Y=2,08 
Z=2,65 
x= 0,2985 
y=0,3088 

   

Resistència a la tracció  

Ordit:  1100N + 3,0 
% 
Trama:  1500N 
+ 1,0% 

UNE-EN ISO 13934-
1:1999 + ERRATUM 
2000 

   

Estirament al trencament 
Ordit: 10% 
Trama:  60,5% 

UNE-EN ISO 13934-
1:1999 + ERRATUM 
2000 

   
Resistència a la formació de 
pilling 

ISO 4-5 a 3000 
cicles 

UNE-EN ISO 12945-
2:2001 

   

Solidesa de las tintures al rentat 

Degradació: 5 
 
Descàrrega  
Cotó: 4  Poliamida: 
4-5 

UNE-EN ISO 105-
C06:2010 

   
Solidesa  de las tintures al 
fregament ISO 4-5 

UNE-EN ISO 105-
X12:2003 

   
Solidesa de las tintures al 
planxat ISO 5 

UNE-EN ISO 105-
X11:1997 

   

Assaig de repel·lir  l´oli* ISO 6 UNE-EN ISO 
14419:2000 

   
Determinació de la resistència 
dels teixits a  mullar-lo  
superficialment  (assaig de 
ruixar )* 

ISO 5 UNE-EN 24920:1993 

   
Determinació de las variacions 
dimensionals de los teixits 
sotmesos al rentat i assecat  
domèstics 

Ordit: -0,5% 
Trama: -2.5% 

UNE-EN ISO 
5077:2008 + 
ERRATUM:2008 

 
1.3 Pantalon tallavent operatiu d’hivern 
 
Descripció del model: Pantalon tallavent operatiu d’hivern. 
Característiques tècniques: El paravent es col·loca al pantalons operatiu 
mitjançant una  cremallera a la cintura i porta travetes i corxets a la part inferior. 
Proporciona protecció a l’hivern contra el vent i la pluja. Aquest tallavent està 
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format per dues capes, una que està en contacte  amb la pell que està fabricada en 
polièster que proporciona un gran confort i permet conservar la calor corporal. 
L’altre capa  o membrana que realitza la funció de tallavent i impermeable, permet 
a la vegada ser molt transpirable, evitant l’acumulació de suor sobre el cos i facilita 
la regulació tèrmica del cos. 
 
El tallavents estarà compost per:  
 
Part davantera i posterior: Estan formades per dues peces transpirables, 
impermeables i tallavents. 
Cintura: La unió amb el pantalons amb la cintura es realitza mitjançant un corxet 
metàl·lic als dos extremes davanters i amb una cremallera a l’interior de la cintura.  
Baixos: Els baixos s’uneixen en si mateix mitjançant una cinta i corxets metàl·lics.  
Costures: Totes les costures estaran termo-segellades. 
 
Característiques tècniques del teixit del pantalon tallavent. 

  

Composició: 

 
PTFE  
 
 
PES 
 

  

Massa Laminar 
 
124,05 g/m2 + 0,65% 
 

  
 
Resistència al vapor  
d´aigua 
 

3,69 + 0,09  m2.Pa/W 

  
 
Resistència Tèrmica 
 

 
0,02774 + 0,0005 m2.K/W 
  

 
1.4 Polo operatiu màniga curta d’alta visibilitat 
 
Descripció del model: Polo de màniga curta d’alta visibilitat. 
Característiques tècniques: Polo confeccionat amb piqué 100 % polièster i amb 
dues cares. La cara interna presenta un acabat que afavoreix la ràpida absorció i 
posterior dissipació de la humitat. El material de color groc està certificat 
mitjançant EN-471. Les bandes reflectants són d’última generació d’elevades 
prestacions i alta durabilitat i el material presenta ions de plata, el que garanteix 
una eficaç activitat antibacteriana. 
 
El polo de màniga curta d’estiu estarà compost per el davanter, esquena, coll i 
mànigues. Es tractarà d’un polo bicolor en color groc d’alta visibilitat i blau marí. 
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Davanter: Format de dues peces. Una peça superior en color groc d’alta visibilitat i 
l’altra peça inferior en blau marí. A cada espatllera, disposarà d’un pont 
confeccionat del mateix teixit del canesú, de 90 mm de longitud i que anirà a una 
distància de 25 mm de la costura de l’espatlla aproximadament. Centrat a la part 
superior, presentarà una obertura de 150 mm de llargada tancada amb tres botons 
en el mateix color que el teixit del coll. 
Esquena: Format de dues peces. Una peça superior en color groc d’alta visibilitat i 
un altre peça inferior en color blau marí. S’unirà a la part davantera mitjançant 
l’espatllera mitjançant una costura de 20 mm. Aquesta costura es rematarà a 
l’interior mitjançant una cinta simple de polièster de 8 mm d’amplada. Així mateix, 
es sobrecarregarà amb unes sobrepuntades a 7 mm de l’extrem. A la unió de 
l’espatlla amb el davant s’emplenarà una costura d’overloc. A la esmentada unió i a 
l’extrem inferior, la costura s’interromprà deixant una obertura de 5 mm agafats en 
el davanter. Aquesta obertura es rematarà mitjançant un doblet de 
aproximadament 15 mm i en forma punteguda a la seva part superior. La peça de 
l’espatlla tindrà una llargada major que la davantera, sobrepassant a aquest en 20 
mm. 
Baixos: Els baixos de la peça es rematarà en tot el seu contorn mitjançant un 
doblet de 20 mm d’amplada amb doble repuntada i amb malla a l’interior. 
Coll: El coll serà del tipus camisa i estarà format per dos peces de teixit principal en 
color blau marí i entretela. Tindrà una alçada de 75 mm. En tot el seu contorn es 
sobrecarregarà  a 7 mm de l’extrem. 
La costura d’unió entre el coll i el cos estarà rematat mitjançant una cinta del 
mateix teixit principal i aproximadament 12 mm. Centrat a l´esmentada costura es 
disposarà el marcatge de la talla. 
Mànigues: Màniga enganxada, formada per una sola peça. La màniga es rematarà 
en el seu extrem amb un doblet de 25 mm d’amplada amb doble repuntada. 
Bandes Reflectants:  Portarà una banda reflectant de tres files tipus escacs, 
horitzontal de 50 mm d’amplada, en tot el seu contorn del cos i separant el teixit de 
color groc del blau marí. Així mateix, portarà dos bandes reflectants verticals als 
dos costats en color plata, de 50 mm d’amplada, passant solament per l’espatlla i el 
davanter de la part groga de la peça, que finalitzaran en la banda reflectant 
horitzontal. Al coll presentarà també una banda reflectant de tres files tipus escacs i 
de 15 mm d’amplada. 
Banda reflectant vertical esquerra: Estarà interrompuda en 85 mm per 
l’emblema de l’ajuntament de Canet de Mar. Aquesta interrupció estarà situada a 
30 mm de la unió del teixit groc i el blau. A 20 mm de l´inici de la cinta, anirà cosit 
un passador per la col·lació del micròfon, obert per ambdós extrems i de 60 mm 
d’alçada x 50 mm d’amplada, en el mateix teixit reflectant. 
Banda reflectants vertical dreta: Damunt d’aquesta banda es cosirà un velcro 
femella de color gris, de 20 mm d’alçada per 50 mm d’amplada, cosit de manera 
que quedi centrat en alçada amb l’emblema de pit. A la mateix alçada que en la 
banda esquerra anirà cosit un altre passador del mateix material de la banda 
reflectant per la col·locació del micròfon, obert per ambdós extrems i de 60 mm 
d’alçada x 50 mm d’amplada. 
Mòduls i Emblemes: En el davanter esquerra, centrat a la interrupció de la banda 
reflectant, es col·locarà la placa de pit de l’ajuntament de Canet de Mar, amb unes 
mides de 75 mm de llargada per 65 mm d’amplada. En el davanter dret, centrat a 
l´ interrupció de la banda reflectants, es cosirà un velcro femella per a la col·locació 
del TIP. Sobre la màniga esquerra i a 60 mm de la copa de la màniga, es col·locarà 
l’escut de braç de l’ajuntament de Canet de Mar- Policia Local. Ambdós escuts seran 
de feltre amb coixí termo-injectat. A l’espatlla, sobre el canesú i entre les dues 
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bandes reflectants verticals, estarà situat e mòdul amb la inscripció de “ 
POLICIA/Canet de Mar”, centrat i a 7.5 cm del reflectant horitzontal, en material 
reflectant color plata i amb unes mides de 195 x 114 mm en les talles XS, S, i de 
220 x 128 mm en les talles L, XL i 2XL. 
Els mòduls, emblemes, escuts i número de TIP aniran inclòs en el preu de la peça. 
 
La relació de talles i mides dels polos de màniga curta confeccionats és la següent: 
 

TALLA 
½ CONTORN 
PIT LLARGADA LARGADA MANIGA 

S 51 70 26 
M 55 73 26.5 
L 59 76 27 
XL 63 78 27 
2XL 67 80 27.5 

 
1.5. Polo operatiu màniga llarga d’alta visibilitat 
 
Descripció del model: Polo de màniga curta d’alta visibilitat. 
Característiques tècniques: Polo confeccionat amb piqué 100 % polièster i amb 
dues cares. La cara interna presenta un acabat que afavoreix la ràpida absorció i 
posterior dissipació de la humitat. El material de color groc està certificat 
mitjançant EN-471. Les bandes reflectants són d´última generació d’elevades 
prestacions i alta durabilitat i el material presenta ions de plata, el que garanteix 
una eficaç activitat antibacteriana. 
 
El polo de màniga curta d’estiu estarà compost per el davanter, esquena, coll i 
mànigues. Es tractarà d’un polo bicolor en color groc d’alta visibilitat i blau marí. 
 
Davanter: Format de dues peces. Una peça superior en color groc d’alta visibilitat i 
l’altre peça inferior en blau marí. A cada espatllera, disposarà d’un pont 
confeccionat del mateix teixit del canesú, de 90 mm de longitud i que anirà a una 
distància de 25 mm de la costura de l’espatlla aproximadament. Centrat a la part 
superior, presentarà una obertura de 150 mm de llargada tancada amb tres botons 
en el mateix color que el teixit del coll. 
Esquena: Format de dues peces. Una peça superior en color groc d’alta visibilitat i 
un altre peça inferior en color blau marí. S’unirà a la part davantera mitjançant 
l’espatllera mitjançant una costura de 20 mm. Aquesta costura es rematarà a 
l’interior mitjançant una cinta simple de polièster de 8 mm d’amplada. Així mateix, 
es sobrecarregarà amb unes sobrepuntades a 7 mm de l’extrem. A la unió de 
l’espatlla amb el davant s’emplenarà una costura d’overloc. A la esmentada unió i a 
l’extrem inferior, la costura s’interromprà deixant una obertura de 5 mm agafats en 
el davanter. Aquesta obertura es rematarà mitjançant un doblet de 
aproximadament 15 mm i en forma punteguda a la seva part superior. La peça de 
l’espatlla tindrà una llargada major que la davantera, sobrepassant a aquest en 20 
mm. 
Baixos: Els baixos de la peça es rematarà en tot el seu contorn mitjançant un 
doblet de 20 mm d’amplada amb doble repuntada i amb malla a l’interior. 
Coll: El coll serà del tipus camisa i estarà format per dos peces de teixit principal en 
color blau marí i entretela. Tindrà una alçada de 75 mm. En tot el seu contorn es 
sobrecarregarà  a 7 mm de l’extrem. 
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La costura d’unió entre el coll i el cos estarà rematat mitjançant una cinta del 
mateix teixit principal i aproximadament 12 mm. Centrat a la esmentada costura es 
disposarà el marcatge de la talla. 
Mànigues: Màniga enganxada, formada por dues peces. Les mànigues portaran un 
puny de doble teixit de color blau de 50 mm. La distribució del teixit de la màniga 
groc-blau, serà igual que la del davanter. 
Bandes Reflectants:  Portarà una banda reflectant de tres files tipus escacs, 
horitzontal de 50 mm d’amplada, en tot el seu contorn del cos i separant el teixit de 
color groc del blau marí. Així mateix, portarà dos bandes reflectants verticals als 
dos costats en color plata, de 50 mm d’amplada, passant solament per l’espatlla i el 
davanter de la part groga de la peça, que finalitzaran en la banda reflectant 
horitzontal. Al coll presentarà també una banda reflectant de tres files tipus escacs i 
de 15 mm d’amplada. 
Banda reflectant vertical esquerra: Estarà interrompuda en 85 mm per 
l’emblema de l’ajuntament de Canet de Mar. Aquesta interrupció estarà situada a 
30 mm de la unió del teixit groc i el blau. A 20 mm de l´inici de la cinta, anirà cosit 
un passador per la col·lació del micròfon, obert per ambdós extrems i de 60 mm 
d’alçada x 50 mm d’amplada, en el mateix teixit reflectant. 
Banda reflectants vertical dreta: Damunt d’aquesta banda es cosirà un velcro 
femella de color gris, de 20 mm d’alçada per 50 mm d’amplada, cosit de manera 
que quedi centrat en alçada amb l’emblema de pit. A la mateix alçada que en la 
banda esquerra anirà cosit un altre passador del mateix material de la banda 
reflectant per la col·locació del micròfon, obert per ambdós extrems i de 60 mm 
d’alçada x 50 mm d’amplada. 
Mòduls i Emblemes: En el davanter esquerra, centrat a la interrupció de la banda 
reflectant, es col·locarà la plac de pit de l’ajuntament de Canet de Mar, amb unes 
mides de 75 mm de llargada per 65 mm d’amplada. En el davanter dret, centrat a 
l´ interrupció de la banda reflectants, es cosirà un velcro femella per a la col·locació 
del TIP. 
Sobre la màniga esquerra i a 60 mm de la copa de la màniga, es col·locarà l’escut 
de braç de l’ajuntament de Canet de Mar- Policia Local. Ambdós escuts seran de 
feltre amb coixí termo-injectat. 
A l’espatlla, sobre el canesú i entre les dues bandes reflectants verticals, estarà 
situat e mòdul amb la inscripció de “ POLICIA/Canet de Mar”, centrat i a 7.5 cm del 
reflectant horitzontal, en material reflectant color plata i amb unes mides de 195 x 
114 mm en les talles XS, S, i de 220 x 128 mm en les talles L, XL i 2XL. 
Els mòduls, emblemes, escuts i número de TIP aniran inclòs en el preu de la peça. 
 
La relació de talles i mides dels polos de màniga llarga confeccionats és la següent: 
 

TALLA 
½ CONTORN  
PIT LLARGADA 

LARGADA 
MANIGA 

S 51 70 60.5 
M 55 73 62 
L 59 76 64 
XL 63 78 65.5 
2XL 67 80 66.5 
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Característiques tècniques dels polos de màniga curta i màniga llarga 
d’alta visibilitat: 
 
1.- Característiques tècniques del teixit principal de color groc: 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 

Anàlisi qualitatiu i  
quantitatiu de fibres 

  Polièster 100% 

Lligament 
UNE 40161:1980 
UNE 40600-1:1996 

Pelfa invisible (Pelfa neta) 

Determinació de la 
massa lineal 

UNE EN 14970:2007, 
mètode B 

Format per tres fils  
multifilament, dos evolucionen 
per la cara del feix i l’altra per 
la cara del revés 
Fil 1: 10,22 tex (multifil.) 
Fil  2: 21,99 tex (multifil.) 
Fil 3: 19,97 tex (multifil.) 

Número de filaments   
Fil 1: 64 filaments 
Fil 2: 96 filaments 
Fil 3: 96 filaments 

Massa laminar UNE EN 12127:1998 158,5 g/m2 

Determinació del 
número de fils per 
unitat de longitud 

UNE EN 14971:2006 Columnes: 12 c/cm 
Passades: 18 p/cm 

Determinació de 
coordenades 
cromàtiques 

UNE EN 471:2004 + 
A1:2008 punto 5.1 

Les coordenades cromàtiques 
estan situades dins de las àrees 
definides per la norma i el 
factor de luminància es superior 
a 0,70: 
- En teixit original 
- Després de l’assaig de 
solidesa a la llum 
- Després de 25 cicles de rentat 

Resistència a la 
formació de pilling 
després de 3000 cicles 

UNE EN ISO 12945-
2:2001 

Grau de pilling: 5 

Resistència a la 
perforació 

UNE 40385:1979 38,35 daN 

Capacitat d’absorció 
UNE EN ISO 9073-
6:2003 

348,79% 

Temps d’absorció 
UNE EN 14360:2005 
Annex B 

Temps > 180 s 
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ASSAIG NORMA RESULTAT 

Temps  d’assecar 

Programa rentat 5A 
Tª: 20 ± 2 ºC 
Humitat relativa: 65 
± 4 % 

75 minuts 

Determinació del factor 
de protecció 
ultraviolada 

AS/NZS 4399/1966 UPF: 25 

Resistència al vapor de 
agua (Ret) 

EN 31092:1993 
ISO 11092:1993 

3,10 ± 0,04 m2·Pa/W 

Resistència tèrmica 
(Rct) 

EN 31092:1993 
ISO 11092:1993 

0,0290 ± 0,0004 m2·K/W 

Índex de permeabilitat  
al vapor de agua 

EN 31092:1996 
ISO 11092:1993 Índex: 0,56 

Permeabilitat al vapor 
d’aigua 

BS 7209:1990 101,69% 

Solidesa de les tintures 
a la llum 

UNE EN ISO 105-
B02:2001. Mètode 2 

Índex de solidesa: 5 

Solidesa  de las 
tintures al agua 

UNE EN ISO 105-
E01:1996 

Degradació: 5 
Descarrega cotó: 4-5 
Descarrega polièster: 4-5 

Solidesa de las tintures 
al rentat 

UNE EN ISO 105-C06 
+ AC2009 

Degradació: 5 
Descarrega cotó: 4-5 
Descarrega polièster: 4-5 

Solidesa  del color a la 
transpiració 

UNE EN ISO 105-
E04:2009 + 
ERRATUM:2009 

Dissolució alcalina 
Degradació: 5 
Descarrega cotó: 4-5 
Descarrega polièster: 4-5 
Dissolució acida 
Degradació: 5 
Descàrrega cotó : 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 

Solidesa  de les 
tintures al fregament 

UNE EN ISO 105-
X12:2003 

Descàrrega en sec 
Ordit: 4-5 
Trama: 4-5 
Descàrrega en mullat 
Ordit: 4-5 
Trama: 4-5 
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ASSAIG NORMA RESULTAT 

Solidesa  de les 
tintures al planxat 

UNE EN ISO 105-
X11:1997 

Valoració immediata al assaig 
Degradació en sec: 5 
Degradació en humit:  5 
Degradació en mullat: 5 
Valoració tras 4 hores de 
l´assaig 
Degradació en sec: 5 
Degradació en humit: 5 
Degradació en mullat: 5 
Descàrrega en humit:  4-5 
Descàrrega en mullat: 4-5 

Solidesa de las tintures 
a la neteja en  sec 

UNE EN ISO 105-
D01:1996 

Degradació: 4-5 
Descàrrega amb dissolvent:4-5 

Resistència al esclat UNE EN ISO 13938-
1:2000 

818,2 kPa 

Activitat antibacteriana 
(ATCC 6538) 

ASTM E 2149-01 
Temps contacto: 24 
h 

Reducció: 100%  

Variacions 
dimensionals dels 
teixits sotmesos al 
rentat i assecat 
domèstics 

UNE EN ISO 
5077:2008 + 
ERRATUM:2008 
UNE EN ISO 
6330:2001+A1:2009 
/ 5A 

Ordit: -0,6 % 
Trama: -2,1 % 

Resistència a les 
enganxades 

ASTM D 3939: 2004 
Longitudinal: Grau 4 
Transversal: Grau 4-5 

 
2.- Característiques tècniques del teixit principal de color blau: 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 

Anàlisis qualitatiu i 
quantitatiu de fibres 

  Polièster 100% 

Permeabilitat al vapor 
de agua BS 7209:1990 118,63% 

Resistència a la 
formació de pilling 
desprès de 2000 cicles 

UN EN ISO 12945-
2:2001 

Grau de pilling: 5 

Determinació de 
coordenades  Cielab 

Il·luminant: D65 
Observador: 10º 

L*: 14,87 
a*: 1,34 
b*: -4,41 

Resistència al vapor de 
agua (Ret) 

EN 31092:1996 2,83 m2·Pa/W 

Activitat antibacteriana 
(ATCC 6538) 

ASTM E 2149-10 
Temps contacto: 24 
h 

99,9 % Reducció 
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3.- Característiques tècniques de les bandes reflectants: 
 

Compliment dels requisits de rendiment reflectant de nous materials de 
rendiment independent – Nivell 2, segons la norma 471:2003 
Compliment dels requisits de rendiment reflectant  amb l´ exposició a: 

� L’abrasió, flexió,  plegament a baixes temperatures, variació de 
temperatura d´acord a la Norma 471, clàusula 6.2 

� Rentats  a 60ºC (60,70 y 80 cicles) d´acord a la Norma 471:2003, 
clàusula 6.2 

� Neteja en sec (25 y 50 cicles), d´acord a la Norma 471:2003, clàusula 
6.2 

� Influència de la pluja d´acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2 
 
1.6 Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar 
 
Descripció del model: Samarreta tèrmica hivern Power Dry o similar. 
Característiques: Samarreta tècnica confeccionada amb teixit tèrmic. Samarreta 
de màniga llarga formada per espatlla, davanter i mànigues. El coll es rodó i fa una 
mida de  6 cm, els punys ajustats i fan una mida de  5 cm. Està confeccionada amb 
costures planes per evitar la fricció amb la pell, ja que és una peça de roba que ha 
d’anar cenyida a cos per aprofitar totes les seves propietats. 
 
Aquest teixit aporta aïllament tèrmic de l’exterior i molta transpiració, aconseguint 
degut a la seva construcció evacuar a humitat produïda pel cos cap a l’exterior i 
evitant així el refredament per causa de la humitat corporal. Es un teixit que 
s’asseca molt més ràpid que un de fibra natural, com pot ser el cotó i a la mateixa 
vegada menys pesat amb els quals aporta una major confortabilitat. 
 
Tipus de teixit utilitzat: Aquest teixit ha estat dissenyat per mantenir la pell seca 
quan el cos sua. Presenta una construcció patentada de punt que consta de dos 
components que utilitza diferents fils en cada cara del teixit. Això crea dos 
superfícies diferents: una, que està optimitzada per a eliminar  la humitat de la pell 
i l altre, per a assecar ràpidament. Aquest teixit de polièster 100%, molt 
transpirable i ideal com a capa base per a tot tipus de treballs físics i utilització tant 
com a roba interior tèrmica com a samarreta tèrmica. Disposa de protecció 
ultraviolada.  
 
Característiques tècniques de teixit utilitzat a la samarreta tèrmica hivern 
Power Dry. 
 

 
Descripció 
General:  

Piqué sòlid de pes mig. 

  
Pes: Metre quadrat 183 gr. 
 
Contingut de la 
fibra: 

100% Polièster 

  
Construcció del 
teixit:  

Cara  Double Lacoste Text 

 Revers Pentinat lleugerament 
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Rentat:Rentat a maquina amb  agua tèbia  (fins a 40º C), assecat a 

maquina a baixa temperatura. No utilitzar lleixiu. No utilitzar 
suavitzants. No planxar i tampoc rentar en sec. Per a millors 
resultats, rentar separadament. 

 
Solidesa al color: Rentat:                        

(AATCC-61): 
     Estàndard 
mínim: 

Polyester  
 

3 

 Fregament:  (AATCC-8): 
Resultat mig: Humit: 5 Sec: 5 
Estàndard mínim: Humit: 3 Sec: 4 
 
Elasticitat  
(ASTM D2594): 

Resultat mig: 55   amplada 

 
Encongiment 
(AATCC   135): 

Procediment: Rentat/Assecat  a 48ºC (3 cops) 

 Resultat mig: Llarg: 3.2% Ample: 3.2% 
 Estàndard mínim: Llarg: 7% Ample: 7% 
 
Pilling  (ASTM 
D3512) 

Resultat mig:  2.3 

 
 
1.7 Jaqueta operativa alta visibilitat 
 
Descripció del model: Jaqueta operativa bicolor d’alta visibilitat 
Característiques: Jaqueta amb sistema de tallavent i abric i compost per quatre 
capes: una exterior que repel·leix l´ aigua, una membrana impermeable i un 
tallavent altament transpirable, una capa de fibra polar que conserva el calor i un 
forro interior que preserva el conjunt. Jaqueta d’alta visibilitat segons normativa 
EN-471 a la part superior de la peça. Mànigues conformades que garanteixen la 
màxima adaptació de la peça i la seva forma manté la posició natural del braç. 
 
Característiques tècniques: Jaqueta curta amb obertures laterals, tapeta damunt 
de la cremallera central i espatlleres, realitzada amb material tipus sandwich 
compost per un teixit exterior, una membrana impermeable i transpirable en mig i 
fibra polar a l’interior. La peça porta a l’interior una armilla desmuntable 
encoixinada. 
 
La jaqueta operativa bicolor d’alta visibilitat estarà composta per: 
Davanters: Formats per dos peces. La peca superior serà de color groc d’alta 
visibilitat, fent la forma de canesú, i la part inferior en color blau marí. 
Els davanters estaran units en la seva part central amb una cremallera de caixa fixa 
amb tirador de cautxú. Del davanter esquerra sortirà una vista de 70 mm 
d’amplada i que anirà des de la peca fins el peu del coll tancant amb cinc corxets 
femella sobre els corxets mascles situats en el davanter dret. Damunt de cada 
espatllera portarà una llengüeta de color groc d´alta visibilitat amb una amplada de 
4.2 cm fins a la màniga i de 3.5 cm fins a l’escot de 9 cm de llargada. Damunt del 
pit esquerre, porta un escut que interromp la banda reflectant. Damunt del pit dret 
i damunt de a cinta reflectant vertical, portarà un velcro femella de 50x20 mm, 
centrat amb l’emblema de pit del costat esquerre. 
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Butxaques tipus trau: En cada davanter a la seva part inferior, portarà una 
butxaca tipus trau amb tancament de cremallera de 180 mm, lleugerament cegada. 
Butxaques tipus napoleó: En el davanter, en el pit esquerra sota la tapeta, hi 
haurà una butxaca tipus napoleó, amb tancament de cremallera de 200 mm. 
A 70 mm de l’emblema, damunt de la banda reflectant esquerra, porta una butxaca 
del tipus trau, amb els vius de material reflectant, amb boca de 50 mm i amb una 
profunditat de 55 mm. En la banda dreta també portarà la mateixa butxaca a la 
mateix alçada. 
Espatlla: Estarà composta per dues peces: La part superior en color groc d’alta 
visibilitat i a la part inferior en color blau marí. L’espatlla s’unirà al davanter a 
través d’unes costures de les espatlles fins als costats. 
Baixos: Els baixos formaran una cintura amb quatre peces de goma: dos fins els 
davanters i dos a l’espatlla. La cintura quedarà interrompuda per una obertura de 
costat amb tancament de cremallera amb tres cursors, per donar pas a l’arma i a la 
defensa. A la part posterior en l’interior disposa d’un ajustament de la cintura 
mitjançant cordó elàstic que passa per damunt de les gomes laterals per un túnel 
repuntat mitjançant una cinta. Els extrems del cordó estaran subjectats mitjançant 
un tensor al forro. 
 
Coll: El coll serà de dos peces de color blau marí, amb una alçada de 110 mm. Sota 
del ramal de la cremallera davantera esquerra, a l’alçada del coll, sobresortirà una 
peca tipus tapaboques de 120 mm de llargada per 25 mm d’amplada. Aquesta peca 
evitarà el fregament de la cremallera amb el rostre de l’usuari de la peca. 
Mànigues: Les mànigues seran enganxades, compostes per cinc peces ( mànigues 
conformades), permeten major mobilitat i flexibilitat en el moviment dels braços. La 
part superior serà de color roc d’alta visibilitat i l´ inferior de color blau. La màniga 
estarà tancada per un puny obert de 50 mm d’amplada mitjançant un velcro. 
Forro: El forro de la peca estarà composta de mànigues, davanters, espatlles i 
portarà butxaques de plastron a l’interior de cadascun dels davanters amb 235 mm 
d’alçada i 180 mm d’amplada, tancats per mitjançant una cremallera de 160 mm.  
el forro , a la seva part davantera i l’escot, portarà una vista de teixit blau, 
rematada amb cinta bies i amb una cremallera que es pugui fixar l’armilla a la peça. 
A l’alçada dels colzés, espatlles i espatlleres portarà uns allotjaments per poder 
incorporar unes proteccions. 
Armilla interior desmuntable: Peça composta per una espatlla, dos davanters i 
mànigues. Els davanters i espatlla estaran units per les espatlles i els costats. Les 
mànigues son d’una sola peça. Les mànigues van subjectades a la peça mitjançant 
dos brotxets en els punys. L’armilla estarà confeccionat amb forro encoixinat. 
L’armilla presentarà en cadascun del seus davanters, a la zona del pit, obertures 
avivades, que permeten l’accés  a les butxaques de pit del forro de la peça 
mitjançant un velcro. 
Tot el contorn del cos i bocamànega anirà rematat amb una cinta bies. L’armilla 
s’uneix a la peça, mitjançant una cremallera que transcorre pels mitjos davanters i 
l’escot de l’espatlla. Dos velcros d´uns 30 mm de longitud en el baix de l’espatlla 
uniran l’armilla desmuntable de la peça. 
Reflectants: La peca tindrà una banda reflectant en horitzontal entre la unió dels 
teixits groc i blau que dona la volta a tota la peca i un altra banda reflectant a cada 
un dels contorns de les mànigues, que separen també els teixits groc i blau. 
Aquestes bandes tindran escacs en tres files. Així mateix tindrà dos bandes 
reflectants verticals en pit i esquena. La banda que passa pel pit esquerra, estarà 
interrompuda en 85 mm per l’emblema de la Policia Local de Canet de Mar, Aquesta 
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interrupció estarà situada a 30 m de la unió del teixit groc i el blau. Totes les 
bandes reflectants han de tenir una mida de 50 mm d’amplada. 
Mòduls i Emblemes: En el davanter esquerra, centrat a la interrupció de la banda 
reflectant, es col·locarà la placa de pit de l’ajuntament de Canet de Mar, amb unes 
mides de 75 mm de llargada per 65 mm d’amplada. En el davanter dret, centrat a 
l´ interrupció de la banda reflectants, es cosirà un velcro femella per a la col·locació 
del TIP. Sobre la màniga esquerra i a 60 mm de la copa de la màniga, es col·locarà 
l’escut de braç de l’ajuntament de Canet de Mar- Policia Local. Ambdós escuts seran 
de feltre amb coixí termo-injectat. A l’espatlla, sobre el canesú i entre les dues 
bandes reflectants verticals, estarà situat e mòdul amb la inscripció de “ 
POLICIA/Canet de Mar”, centrat i a 7.5 cm del reflectant horitzontal, en material 
reflectant color plata i amb unes mides de 195 x 114 mm en les talles XS, S, i de 
220 x 128 mm en les talles L, XL i 2XL. 
 
Els mòduls, emblemes, escuts i número de TIP aniran inclòs en el preu de la peça. 
 
La relació de talles i mides de les jaquetes operatives d’alta visibilitat és la següent: 
 

TALLA ½ CONTORN 
PIT 

LLARGADA LARGADA 
MÀNIGA  

CINTURA 
(goma 8 cm) 

XS 51 57 60 39 
S 55 60 62 43 
M 59 63 64 47 
L 63 66 66 51 
XL 67 68 67 55 
2XL 71 69 68 59 
3XL 75 72 69 63 

 
Característiques tècniques de la jaqueta operativa d’alta visibilitat  
  
1.- Característiques tècniques del teixit principal del color groc: 
 

ASSAIG NORMA RESULTADO 

Determinació de 
coordenades 
cromàtiques 

UNE EN ISO 
105-J01:2000 
UNE EN 
471:2004 + 
A1:2008 punto 
5.1 

Las coordenades cromàtiques 
estan situades dins de las àrees 
definides per la norma i el 
factor de luminància es superior 
a 0,70: 
- En teixit original 
- Desprès de l´assaig de 
solidesa a la llum 
- Desprès de  25 cicles de 
rentat 

Resistència al vapor de 
agua (Ret) 

UNE EN 
31092:1996 

8,36 m2·Pa/W 
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2.- Característiques tècniques del teixit principal del color blau: 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 

Determinació de 
coordenades 
cromàtiques 

Il·luminant: D65 
Observador: 
10º 

L*: 18,88 
a*: 0,88 
b*: -5,95 

Anàlisis qualitatiu y 
quantitatiu de fibres   

Teixit exterior: Polièster 100 % 
Teixit interior: Polièster 100 % 

Identificació de 
polímers por 
espectroscòpia infraroja 
por transformada de 
Fourier 

  
Membrana: PTFE 
(Politetrafluoroetilens) 

Lligament 

UNE 
40084:1975 
UNE 
40017:1982 
UNE 
40161:1980 

Lligament: Sarga Batàvia de 4 
Enunciat: 1e3   b2,2 

Massa laminar UNE EN 
12127:1998 

280,5 g/m2 

Resistència a 
l´esquinçat 

UNE EN ISO 
4674-2:1999 

Ordit: 58,38 N 
Trama: 31 N 

Resistència a la tracció i  
estirament  al 
trencament  

UNE EN ISO 
1421:1999 

Força màxima 
Ordit: 1000 N 
Trama: 870 N 
estirament  a la força màxima 
Ordit: 45,78 % 
Trama: 40,57 % 

Resistència dels teixits  
al mullat superficial 

UNE EN 
24920:1993 Grau de mullat: ISO 5 

Permeabilitat al aire 
UNE EN ISO 
9237:1996 

2,39 mm/s 

Variacions dimensionals 
dels teixits sotmesos al 
rentat  i a l´assecat 
domèstics 

UNE EN 
25077:1996 
UNE EN ISO 
6330:2001/8A 

Ordit: -0,4 % 
Trama: -0,2 % 

Solidesa de les tintures 
a la llum 

UNE EN ISO 
105-B02:2001. 
Mètode 2 

Índex de solidesa: 5 

Solidesa de las tintures 
a l´ aigua 

UNE EN ISO 
105-E01:1996 

Degradació: 5 
Descàrrega cotó: 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 
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ASSAIG NORMA RESULTAT 

Solidesa de les tintures 
al fregament 

UNE EN ISO 
105-X12:2003 

Descàrrega  en sec 
Ordit: 4 
Trama: 4 
Descàrrega  en mullat 
Ordit: 4-5 
Trama: 4-5 

Solidesa de las tintures 
al rentat   

Degradació: 5 
Descàrrega  cotó: 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 

Solidesa de las tintures 
a la neteja en sec 

UNE EN ISO 
105-D01:1996 

Degradació: 4-5 
Descàrrega en dissolvent: 3-4 

Solidesa  del color a la 
transpiració 

UNE EN ISO 
105-E04:2009 

Dissolució alcalina 
Degradació: 5 
Descàrrega  cotó: 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 
Dissolució àcida 
Degradació: 5 
Descàrrega cotó: 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 

Resistència al vapor de 
agua (Ret) 

EN 31092:1993 
ISO 
11092:1993 

6,13 ± 0,03 m2·Pa/W 

Resistència tèrmica 
(Rct) 

UNE EN 
31092:1996 
ISO 
11092:1993 

0,0394 ± 0,0008 m2·K/W 

Repel·lir  l´oli 
UNE EN ISO 
14419:2000 

Valor de repel·lir : 6 

 
3.- Característiques tècniques del forro interior desmuntable: 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 

Massa laminar 
UNE EN 
12127:1998; 
pto 8.3 

248 g/m2 

Resistència tèrmica 
(Rct) 

UNE EN 
31092:1996 

0,3118 m2·K/W 

Resistència  al vapor de 
agua (Ret) 

UNE EN 
31092:1996 23,30 m2·Pa/W 

 
4.- Característiques tècniques del forro de reixa interior: 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 
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ASSAIG NORMA RESULTAT 

Anàlisis qualitatiu y 
quantitatiu de fibres 

  Polièster 100% 

Color   Negre 

Massa laminar 
UNE EN 
12127:1998; 
pto. 8.3 

126 g/m2 

 
5.- Característiques tècniques del forro interior desmuntable: 
 

Compliment dels requisits de rendiment reflectant de nous materials de 
rendiment independent – Nivell 2, segons la norma 471:2003 
Compliment de los requisits de rendiment reflectant desprès de l´ exposició 
a: 

� La abrasió, flexió, doblegat a baixes temperatures, variació de 
temperatura d´acord a la Norma 471, clàusula 6.2 

� Rentats a 60ºC (60,70 y 80 cicles) d´acord a la Norma 471:2003, 
clàusula 6.2 

� Rentat en sec (25 y 50 cicles), d´acord a la Norma 471:2003, clàusula 
6.2 

� Influència de la pluja d´acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2 
 
1.8 Anorac impermeable per a pluja d’alta visibilitat 
 
Descripció del model: Anorac impermeable per a pluja d’alta visibilitat. 
Característiques: Anorac impermeable fabricat amb material tipus GORE-TEX 
laminat de tres capes amb elevat índex de transpiració. Les costures exteriors estan 
termo-segellades i eviten la filtració d’aigua a l’interior de la peça. Color groc d’alta 
visibilitat segons normativa EN-471 i amb bandes reflectants d’última generació i 
d’alta durabilitat. Porta armilla tèrmica interior desmuntable i que es subjecta a la 
peça mitjançant corxets metàl·lics per a una fàcil manipulació. 
 
L’Anorac impermeable per a pluja d’alta visibilitat estarà compost per: 
 
Davanters: A l’alçada del pit portarà un tall que separarà la part interior en color 
blau i la part superior en color groc d’alta visibilitat. La unió estarà delimitada per 
una banda reflectant horitzontal del tipus escacs. Els davanters s’uniran amb una 
cremallera que repel·leix l’aigua amb doble cursor. Sota del ramal dret portarà una 
vista rígida des de l’extrem inferior fins a la part superior del coll. 
La peça presentarà un sistema d’ajustament a la cintura a la part davantera 
mitjançant un cordó elàstic i tancament. El túnel amb el que transcorre el cordó 
elàstic s’aplicarà sense costures. Aquest cordó surt a l’exterior a la cara interior de 
l’anorac, a uns 70 mm del centre davanter i torna a entrar per un altre trau a la 
butxaca frontal, de manera que el sistema s’oculta totalment a la vista. Damunt de 
cada espatllera portarà una llengüeta de color groc d’alta visibilitat amb una 
amplada de 4.2 cm fins a la màniga i de 3.5 fins a l’escot de 9 cm de llargada. 
Sobre el pit esquerra portarà l’escut del municipi. Sobre el pit dret portarà un velcro 
femella de 50 x 20 mm. 
Butxaques: A cada davanter de la peça a la seva part inferior, sota de la línia de la 
cintura, portarà butxaques les quals tanquen mitjançant una cremallera. Les 
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butxaques portaran un doblet a la part inferior i altre al costat de la butxaca mes 
propera a la cremallera central. La peça tindrà dos obertures: una a la part exterior 
que comença aproximadament a 3 cm del final de la butxaca i amb una obertura de 
16 cm, formant una doble butxaca del tipus escalfa mans, amb forro calent en el 
seu interior. L’altre obertura estarà a la part superior amb tancament mitjançant 
cremallera que repel·leix l’aigua aplicada sense costures amb mida aproximada de  
16 cm. Damunt de cada banda reflectant verticals davanteres i a 60 mm de 
l’emblema, portarà una butxaca del tipus  trau, amb els vius de material reflectant, 
amb boca de 50 mm i profunditat de  55mm. La butxaca estarà cosida a la part 
inferior. La cara interior de la butxaca serà impermeable. 
Espatlles: Estarà formada per dos peces, a la mateixa alçada que en el davanter i 
s’unirà la part groga d’alta visibilitat amb el color blau. 
A l´alçada de la cintura portarà un túnel interior de 4 cm d’alçada amb goma de 
3cm en el seu interior. El túnel terminarà a 4 cm dels costats. L’espatlla s’unirà als 
davanters pels dos costats amb una cremallera que repel·leix l´aigua de tres 
cursors, oberta per la part inferior de 45 cm aproximadament. La part superior de 
la cremallera estarà rematada amb guarda cursors. 
Mànigues: Estan formades per quatre peces, donant forma al colze. La part 
superior, serà de color groc d´alta visibilitat. Finalitzaran en puny presentat amb 
una sola peça triangular del mateix teixit principal amb el que es troba la part 
interna del puny. El puny s´ajustarà mitjançant una llengüeta que porta velcro 
mascle a la seva cara interna. Aquesta llengüeta estarà unida a la costura interna 
davantera. Sobre el puny a la part posterior portarà un velcro femella. La cara 
interna de la bocamàniga, tindrà una cinta termo-segellada de 2 capes a 6 cm 
aproximadament de la unió de la màniga al puny formant una barrera, evitant així 
l’ascens d’aigua per capil·laritat. 
Coll: El coll estarà compost per 4 peces. Una d’elles estarà formada mitjançant una 
bossa en la que s’escamoteja  la caputxa, tancada mitjançant dos corxets. 
Caputxa: Es confeccionarà mitjançant set peces. Portarà una vista que recorre la 
part central interna amb una peça format un túnel pel qual hi haurà un cordó 
elàstic que es rematarà amb un tensor i una tapa-nus permetent l’ajustament 
frontal deixant la vista oberta amb una visera. A la part posterior es disposarà així 
mateix d´altre cordó elàstic per a l’ajustament i tancament. 
Baixos: Els baixos estan rematats  per un doblet de 3 cm. Es disposarà d´una 
banda de cinta termo-segellada de dues capes, que actuarà com a barrera 
d’humitat, evitant l´ascens d´ aigua per capil·laritat a 10 cm del baix. 
Reflectants: La peca tindrà una banda reflectant en horitzontal entre la unió dels 
teixits groc i blau que dona la volta a tota la peca i un altra banda reflectant a cada 
un dels contorns de les mànigues, que separen també els teixits groc i blau. 
Aquestes bandes tindran escacs en tres files. Així mateix tindrà dos bandes 
reflectants verticals en pit i esquena. La banda que passa pel pit esquerra, estarà 
interrompuda en 85 mm per l´emblema de la Policia Local de Canet de Mar, 
Aquesta interrupció estarà situada a 30 m de la unió del teixit groc i el blau. Totes 
les bandes reflectants han de tenir una mida de 50 mm d´amplada. 
Mòduls i Emblemes: En el davanter esquerra, centrat a la interrupció de la banda 
reflectant, es col·locarà la placa de pit de l’ajuntament de Canet de Mar, amb unes 
mides de 75 mm de llargada per 65 mm d’amplada. En el davanter dret, centrat a 
l´ interrupció de la banda reflectants, es cosirà un velcro femella per a la col·locació 
del TIP. Sobre la màniga esquerra i a 60 mm de la copa de la màniga, es col·locarà 
l’escut de braç de l’ajuntament de Canet de Mar- Policia Local. Ambdós escuts seran 
de feltre amb coixí termo-injectat. A l’espatlla, sobre el canesú i entre les dues 
bandes reflectants verticals, estarà situat e mòdul amb la inscripció de “ 
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POLICIA/Canet de Mar”, centrat i a 7.5 cm del reflectant horitzontal, en material 
reflectant color plata i amb unes mides de 195 x 114 mm en les talles XS, S, i de 
220 x 128 mm en les talles L, XL i 2XL. 
Armilla interior: Espatlla i davanters fabricats en forro polar i les mànigues amb 
material encoixinat. L’armilla s’uneix a la peça mitjançant una cremallera situada a 
la part davantera i amb corxets les dues mànigues. 
 
Els mòduls, emblemes, escuts i número de TIP aniran inclòs en el preu de la peça.  
 
La relació de talles i mides dels anoracs impermeables per a pluja d’alta visibilitat 
és la següent: 
 

TALLA ½ CONTORN PIT LARGADA 
LARGADA 
MÀNIGA 

S 60 72 60 
M 64 75 62 
L 68 78 64 
XL 72 80 65,5 
2XL 76 82 66,5 

 
Característiques tècniques de l´anorac operatiu d´alta visibilitat  
 
1.- Característiques tècniques del teixit principal de color blau. 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 

Determinació de 
coordenades 
cromàtiques 

Il·luminació te: D65 
Observador: 10º 

L*: 18,80 
a*: 0,35 
b*: -5,99 

Lligament 
UNE 40084:1975 
UNE 40017:1982 
UNE 40161:1980 

Lligament: Sarga Batàvia 
de 4 directa 
Enunciat: 3e1   b2,2 

Resistència a la abrasió UNE EN ISO 12947-
2:1999 

Nº cicles > 80.000 

Solidesa de las tintures 
a la llum 

UNE EN ISO 105-
B02:2001. Mètode 2 Índex de solidesa: 4-5 

Solidesa  de les tintures 
al rentat 

UNE EN ISO 105-
C06:1997 

Teixit exterior 
Degradació: 5 
Descàrrega poliamida: 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 
Teixit interior 
Degradació: 4-5 
Descàrrega poliamida: 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 
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ASSAIG NORMA RESULTAT 

Solidesa de las tintures 
a la  suor 

UNE EN ISO 105-
E04:1996 

TEIXIT EXTERIOR 
Dissolució alcalina 
Degradació: 5 
Descàrrega polièster: 4-5 
Descàrrega poliamida: 4-5 
Dissolució àcida 
Degradació: 5 
Descàrrega polièster: 4-5 
Descàrrega poliamida: 4-5 
 
TEIXIT  INTERIOR 
Dissolució alcalina 
Degradació: 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 
Descàrrega poliamida: 4-5 
Dissolució àcida 
Degradació: 4-5 
Descàrrega polièster: 4-5 
Descàrrega poliamida: 4-5 

Solidesa de les tintures 
al fregament 

UNE EN ISO 105-
X12:2003 

TEIXIT  EXTERIOR 
Descàrrega en sec 
Ordit: 4-5 
Trama: 4-5 
Descàrrega en mullat 
Ordit: 4-5 
Trama: 4-5 
TEIXIT  INTERIOR 
Descàrrega en sec 
Longitudinal: 4-5 
Transversal: 4-5 
Descàrrega en mullat 
Longitudinal: 4-5 
Transversal: 4-5 
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ASSAIG NORMA RESULTAT 

Solidesa  de las tintures 
al planxat del teixit 
exterior 

UNE EN ISO 105-
X11:1997 

Valoració immediata al 
assaig  
Degradació en sec: 5 
Degradació en humit: 5 
Degradació en mullat: 5 
Valoració tras 4 hores del 
assaig 
Degradació en sec: 5 
Degradació en humit: 5 
Degradació en mullat: 5 
Descàrrega  en humit: 5 
Descàrrega en mullat: 4-5 

Resistència dels teixits  
al mullat superficial 

UNE EN 24920:1993 Grau de mullat: ISO 5 

Color de la malla 
interior   Blau 

Anàlisis qualitatiu i 
quantitatiu de fibres   

Teixit exterior: Polièster 
100% 
Teixit malla: Poliamida 6.6 
100% 

Identificació de 
polímers per 
espectroscòpia infraroja 
per transformació  de 
Fourier 

  

Membrana: estructura 
bicomponent format per 
PTFE 
(Politetrafluoroetilens) + 
poliuretà 

Massa laminar UNE EN 12127:1998 204,2 g/m2 

Títols del teixit  exterior 

UNE 40600-5:1996 
Mètode A, Secció 2 
(sense eliminació de 
les matèries no 
fibroses) 

Ordit: 9,09 tex (multifilar) 
Trama: 8,81 tex 
(multifilar) 

Número de filaments   

Teixit exterior: 75 
filaments 
Teixit interior: 10 
filaments 

Resistència a la tracció i 
allargament al 
trencament 

UNE EN 343:2004 
UNE EN ISO 13934-
1:1999 

Força màxima 
Ordit: 1200 N 
Trama: 930 N 
Allarg. a la força màxima 
Ordit: 51,93 % 
Trama: 38,93 % 

Resistència al esquinçat 
UNE EN 343:2004 
UNE EN ISO 4674-
1:2004 

Ordit: 63,58 N 
Trama: 62,67 N 
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ASSAIG NORMA RESULTAT 

Resistència al vapor 
d´aigua (Ret) 

ISO 11092:1993 
UNE EN 31092:1996 
UNE EN 343:2004 

8,00 ± 0,05 m2·Pa/W 

Resistència a la 
penetració d´ aigua del 
teixit original 

UNE EN 343:2004 
UNE EN 20811:1993 

> 100000 Pa 

Resistència a la 
penetració  d´ aigua 
després de 10 rentats 
en sec 

UNE EN 343:2004 
UNE EN 20811:1993 
UNE EN ISO 
3175:2003 

> 100000 Pa 

Resistència a la 
penetració d´ aigua 
després de 20 cicles de 
rentat 

UNE EN 343:2004 
UNE EN 20811:1993 
UNE EN ISO 
6330:2001/5A 

> 100000 Pa 

Resistència a la 
penetració d´ aigua 
desprès de 25000 cicles 
d’abrasió 

UNE EN 343:2004 
UNE EN 20811:1993 

> 13000 Pa 

Resistència a la 
penetració d´aigua 
desprès de tractament 
flexió 

UNE EN 343:2004 
UNE EN 20811:1993 
EN ISO 7854:1997 
Mètode C 

> 13000 Pa 

Resistència a la 
penetració d´ aigua 
desprès de  tractament 
amb oli 

UNE EN 343:2004 
UNE EN 20811:1993 > 13000 Pa 

Resistència a la 
penetració d´ aigua 
després de tractament 
amb benzina 

UNE EN 343:2004 
UNE EN 20811:1993 > 13000 Pa 

Variacions dimensionals 
dels teixits sotmesos al 
rentat i assecat 
domèstic 

UNE EN 25077:1996 
UNE EN ISO 
6330:2001/6A 

Ordit: -0,7 % 
Trama: -0,9 % 

 
2.- Característiques tècniques del teixit principal de color groc. 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 

Anàlisis qualitatiu i  
quantitatiu de fibres   

Teixit exterior: Polièster 100 % 
Cara interior: Poliamida 100 % 

Identificació de 
polímers per 
espectroscòpia infraroja 
per transformació de 
Fourier 

  

Membrana: estructura 
bicomponents formats per PTFE 
(Politetrafluoroetilens) + 
poliuretà 
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ASSAIG NORMA RESULTAT 

Determinació de 
coordenades 
cromàtiques 

UNE EN 
471:2004 + A1: 
2008 punto 5.1 

Las coordenades cromàtiques 
estan situades dins de las àrees 
definides per la norma y el 
factor de luminància es superior 
a 0,70: 
- En teixit original 
- Després de l´assaig de 
solidesa a la llum 
- Després de 25 cicles de rentat 

Resistència al vapor 
d´aigua (Ret) 

UNE EN 
31092:1996 

6,76 m2·Pa/W 

 
3.- Característiques tècniques del forro interior desmuntable: 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 

Resistència tèrmica 
(Rct) 

ISO 11092:1993 
UNE EN 31092:1996 0,1336 ± 0,0007 m2·K/W 

Resistència al vapor d´ 
aigua (Ret) 

ISO 11092:1993 
UNE EN 31092:1996 

12,04 ± 0,06 m2·Pa/W 

 
4.- Característiques tècniques de la cinta termo-segellada de 3 capes: 
 

ASSAIG NORMA RESULTAT 

Anàlisis qualitatiu i  
quantitatiu de fibres 

  Poliamida 100 % 

Gruix UNE EN ISO 
5084:1997 

0,36 mm 

Amplada de les peces UNE EN 1773:1997 22,10 mm 
Identificació de 
polímers per 
espectroscòpia infraroja 
per transformació de 
Fourier 

  
Una cara de PTFE 
(Politetrafluoroetilens) i 
altre  de poliuretà 

 
5.- Característiques tècniques de les bandes reflectants: 
 

Compliment dels requisits de rendiment reflectant de nous  materials de 
rendiment independent – Nivell 2, segons la norma 471:2003 
Compliment dels requisits del rendiment reflectant després a l´ exposició a: 

� L’abrasió, flexió, plegament a baixes temperatures, variació de 
temperatura d´acord a la Norma 471, clàusula 6.2 

� Rentats  a 60ºC (60,70 y 80 cicles) d´acord a la Norma 471:2003, 
clàusula 6.2 

� Rentat en sec (25 y 50 cicles), d´acord a la Norma 471:2003, clàusula 
6.2 

� Influència de la pluja d´acord a la Norma 471:2003, clàusula 6.2 
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6.- Característiques tècniques de les cremalleres: 
 

A) Cremalleres de les butxaques:  
 
MATERIALS 
Cintes de suport Polièster + Film Poliuretà (brillant) 
Element Polièster 
Cordó interior Polièster 
Corredora Zamak esmaltat lliure 

 
MIDES (mm) TOLERÀNCIA (mm) 
Amplada total de la cremallera 32,00 +1,60 -0,00 
Amplada de malla 6,50 +0,12 -0,12 
Gruix de malla 2,70 +0,10 -0,10 

 
RESISTENCIES 
Tracció transversal de la cremallera 600 N 

 
ALTRES  CARACTERÍSTIQUES 
Solidesa de tints al rentat normal 3 
Solidesa de tints al rentat en sec No recomanable 
Encongit al rentat (màx.) 1,50 % 

 
B) Cremalleres laterals: 

 
MATERIALS 
Cintes de suport Polièster + Film Poliuretà (brillant) 
Element Polièster 
Cordó interior Polièster 
Corredora Zamak esmaltat lliure 
Topalls superiors polièster 
Topalls inferiors Aluminio esmaltat 

 
MIDES (mm) TOLERANCIA (mm) 
Amplada total de la cremallera 32,00 +1,60 -0,00 
Amplada de malla 6,50 +0,12 -0,12 
Gruix de malla 2,70 +0,10 -0,10 

 
RESISTENCIES 
Tracció transversal de la cremallera 600 N 
Topes superiores (tracció longitudinal de la 
cremallera) 100 N 

Tracció transversal conjunto separador 100 N 
 

ALTRES CARACTERÍSTIQUES 
Solidesa de tints al rentat normal 3 
Solidesa de tints al rentat en sec No recomanat 
Encongiment al rentat (màx.) 1,50 % 
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c) Cremallera central: 
 

MATERIALS 
Cintes de suport polièster + Film Poliuretà (brillant) 
Element polièster 
Cordó interior polièster 
Corredora Zamak esmaltat 
Topalls superiors polièster 
Separadors Zamak banyat 

 
MIDES (mm) TOLERANCIA (mm) 
Amplada total de la cremallera 32,00 +1,60 -0,00 
Amplada de malla 6,50 +0,12 -0,12 
Espessor de malla 2,70 +0,10 -0,10 

 
RESISTENCIAS 
Tracció transversal de la cremallera 600 N 
Bloqueig de la corredora amb el element 40 N 
Topes superiores (tracció longitudinal de la 
cremallera) 

100 N 

Tracció  transversal conjunt separador 80 N 
Tracció corredora (amb el tirador en posició 
90º) 

180 N 

 
ALTRES CARACTERÍSTIQUES 
Solidesa de tints al rentat  normal 3 
Solidesa de tints al rentat en sec No recomanat 
Encongiment al rentat (max.) 1,50 % 

 
1.9 Pantalon impermeable amb bandes reflectants 
 
Descripció del model: Pantalons impermeable amb bandes reflectants. 
Característiques: Els pantalons es compon de davanters i posteriors. Els 
davanters son dos, d’igual mida el dretà i esquerrà. S’uneixen als posteriors pels 
costats i l’entrecuixa, i entre si,  mitjançant el seu tir. La cintura de 35 mm 
d’amplada amb longitud de goma variable en funció de la talla de l’usuari, que 
tindrà una amplada de 30 mm. La goma en el davanter anirà subjecta als seus 
extrems i sense arrufar. A l’espatlla anirà arrufada mitjançant travetes. Aquestes 
travetes de la cintura finalitzaran en punta i tindran una longitud de 105 mm i una 
amplada de 3 mm i tanquen mitjançant un botó fix a la cintura. Els dos costats 
disposarà d’obertures laterals mitjançant cremalleres laterals de 300 mm per a 
totes les talles i queden amagades amb pestanya doble. Els baixos es tanquen 
mitjançant cremallera de 300 mm de llargada i doblet al llarg de tota la cremallera 
amb una obertura màxima de 150 mm a més el contorn de la peça. Aquesta 
cremallera quedarà amagada amb una pestanya doble. Portarà dues bandes 
reflectants de color plata i 50 mm d’amplada, situada a 200 mm del baix i un altre 
a 50 mm de la vora superior d´ aquesta. 
 
Lamina reflectant: La pel·lícula estarà constituïda mitjançant lents de vidre d’alt 
rendiment embeguts en una capa de polímer de gran duració unida a una capa 
d’adhesiu termo-segellat doble. 
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Termo-segellat: Estaran termo-segellades totes les costures que estiguin en 
contacte amb l´aigua i siguin de penetració a l´interior de la peça: 
 

a) Totes les costures han de fer una mida com a màxim 6 mm d´amplada i han 
d´anar completament termo-segellades amb cinta de termo-segellar. 

b) No hi haurà cap cremada sobre el teixit  i la cinta de termo-segellar. 
c) La cinta de termo-segellar no deurà aplicar-se damunt del teixit exterior o 

damunt d eles cintes de les cremalleres. 
d) Tots els fils deuran ser retallats. No deurà quedar cap fil que sobresurti  de 

la costura de la cinta de termo-segellar. 
 
Característiques tècniques del teixit del pantalon impermeable amb 
reflectants. 
 
1.- Característiques tècniques dels materials utilitzats: 
 

Identificació de 
polímer per 
espectroscòpia 
infraroja per 
transformada de 
Fourier 

L’anàlisi per espectroscòpia 
IR-FT de la membrana de 
la mostra, 
indica que es tracta d´ una 
estructura bicomponent  
formada por PTFE  
(politetrafluoroetilens) + 
poliuretà. 

 2009AN51
38   

    

Massa laminar 116.03 g/m2 
UNE EN 
12127:1998 

2009AN51
37 

    
Anàlisis qualitatiu i 
quantitatiu de fibres 

POLIESTER 100%  
2009AN51
36   

    

Resistència al vapor 
de agua 

Ret (m Pa/W): 3.04 ± 0.23 

EN 
31092:1993 
equivalent a 
UNE-EN 
31092 :1996 
y ISO 
11092:1993 

2009AN55
73 

    

Resistència tèrmica Rct (m2*K/W) 
0.0082±0.0008 

EN 
31092:1993 
equivalent a 
UNE-EN 
31092 :1996 
y ISO 
11092:1993 

2009AN55
75 

    

Resistència al 
esquinçat 

Ordit:  36.94N + 
2.07% 

UNE EN 343 
:2004; UNE 

2009AN55
70 
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Trama:  35.15N + 2.36% EN ISO 
4674-1 
:2004   

    

Solidesa del color a 
la transpiració 

DEGRADACIÓN 
5 
 

UNE-EN ISO 
105-
E04:2009+E
RRATUM:200
9 

2009AN55
80 DESCÀRREGA 

Cotó 
4-5 

Polièster 
5 

    
Resistència a la 
penetració de l´ 
agua. Assaig sota 
pressió Hidrostàtica 

> 1000 cm/H2O 
UNE-EN 
20811:1993 

2009AN55
68 

    
Determinació de les 
variacions 
dimensionals dels 
teixits sotmesos al 
rentat i a l´assecat 
domèstic 

Ordit  -0,2 
Trama  -0,6    

UNE-EN ISO 
5077:2008 + 
ERRATUM:20
08 

2009AN55
62   

    

Solidesa de les 
tintures al rentat 

Degradació 
5 
 UNE-EN ISO 

105-
C06+AC2009 

2009AN55
78 Descàrrega  

Cotó 
4-5 

Polièster 
4-5 

    

Solidesa de les 
tintures al 
fregament 

Descàrrega en sec 
4-5 
 
Descàrrega en mullat 
5 

UNE-EN ISO 
105-
X12:2003 

2009AN55
79 

 
1.10 Gorra operativa 
 
Descripció del model: Gorra operativa. 
Característiques: La gorra operativa es compon dels següents elements: casc, 
visera, forro, sistema de regulació i badana. 
 
Casc que es compon de: 
Frontal:  Un peça frontal de forma rectangular arquejada en la seva part superior, 
de 80 mm. Aquesta mida anirà  canviant en funció de la talla d’alçada, amb una 
llargada de 210 mm.  Per donar major fermesa a aquesta peça, el teixit anirà 
foamitzat. En aquest frontal es cosirà l’emblema segons disseny. La base de 
l’emblema serà de teixit principal, plastificat a part del reves i  la col·locació 
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d’aquest emblema es cosirà amb un fil amb la mateixa tonalitat del teixit principal. 
La unió amb la coroneta i els laterals amb costura plana i carregada. 
Laterals: Dos peces laterals de 90 mm en forma descendent, partint des de 
darrera arribant a la part frontal de 80 mm. L unió de la coroneta amb els dos 
laterals es realitza col·locant un viu de cordó folrat del mateix teixit principal i 
carregat als voltants per armar la gorra. La unió dels laterals amb costura plana i 
carregada ambdós costats. Per facilitar la ventilació, es col·locarà en els dos laterals 
una reixa amb la mateix tonalitat que el teixit principal. A tot el voltant de la gorra 
es col·locarà un escacs de tres fileres i en cada costat s’inscriurà Policia Local. Serà 
de material termo fixat gris reflectant i aquest escacs d’una sola peça no es 
col·locarà al frontal. A tota la gorra en la seva part inferior hi haurà una tira de 
plàstic de 5 mm cosida per donar reforç al dessuador. 
Coroneta: De una sola peça, ovalada en la part posterior i arquejada en la part 
davantera, amb unes mides de 150 mm de amplada per 180 mm de llargada en la 
talla mitjana. Aquestes mides aniran canviant en funció de la talla de l’usuari. 
 
Visera: De forma semicircular, de 75 mm de fletxa frontal i 185 mm d’amplada, 
portarà un reforç en el seu interior de plàstic conformat de 2.5 mm de gruix. A 15 
mm de la vora portarà un fil del mateix material que l’emblema de la part frontal. 
La visera s’entregarà conformada amb una inclinació del 120% i vista des de el 
front els laterals doblegats cara avall deixant uns 100 mm pla en el centre. A les 
gorres de l´escala bàsica, portarà brodat un ribet daurat en tot el contorn de la 
visera a una distància de 20 mm de la vora de la visera. A les gorres de l´escala 
superior i executiva, portaran dos ribets brodats daurats en el contorn de la visera, 
a una distància de 20 mm de la vora de la visera.  
Dessuador: La cinta que forma el dessuador  30 mm de la costura de la unió, a la 
part posterior, presentarà dos traus verticals, per la seva part interior discorre la 
cinta reguladora de les talles. 
 
Forro: Cobrirà interiorment tota la gorra, totes les seves costures interiors seran 
planes. Portarà cosida l’etiqueta en el centre de la coroneta ha on portarà impreses 
els següents detalls: 
 

- Nom comercial. 
- Símbols de rentat. 
- Talla 

 
S’unirà la gorra en la seva part inferior. 
 
Sistema de regulació: Esta formar per dos cintes que s’uneixen a la peça inferior 
de la banda, a l’alçada del inici de la visera i transcorre per el dessuador, a 30 mm 
de la costura de la unió del dessuador, pels traus verticals d’aquest sortiran les 
dues peces de regulació. 
La cinta tindrà una amplada de 15 mm i en un dels dos extrems portarà el sistema 
de regulació en injecció de material plàstic de color negre, sobre la pròpia cinta 
també en color negre. Es col·locarà de forma que una vegada es regula la mida de 
l’usuari, el ganxet resti per la part interior. 
 
Badana: De 36 mm d’amplada i doblets en els seus cants a 7 mm, unides a la 
gorra mitjançant repunt, que es deixa veure solament pels laterals. 
La gorra s’entregarà totalment planxada, marcant bé el frontal inclinat cap el 
darrere i arrodonida la part posterior, deixant la gorra totalment conformada. 
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Els mòduls, emblemes, escuts i brodats aniran inclòs en el preu de la peça.  
 
La relació de talles i mides de les gorres és la següent: 

 
Característiques tècniques del teixit de la gorra operativa. 
 
1.- Característiques tècniques del teixit principal utilitzat: 

 
ASSAIG NORMA RESULTAT 

Anàlisis qualitatiu y 
quantitatiu de fibres 

UNE EN ISO 
1833-2011 Part 
11 

Cotó: 45,2% 
Polièster: 54,8% 

Massa laminar 
UNE EN 
12127:1998 
pto. 8.3 

303 g/m2 

Títols UNE 40600-
5:1996 

Ordit: 38,96 tex (2 caps) 
Trama: 48,91 tex (2 caps) 

 
2.- Característiques tècniques del forro: 

 
ASSAIG NORMA RESULTAT 

Anàlisis qualitatiu y 
quantitatiu de fibres   Polièster 100% 

Massa laminar 
UNE EN 
12127:1998 
pto. 8.3 

52,3 g/m2 

Títols UNE 40600-
5:1996 

Longitudinal: 8,01 tex 
(Multifilar) 
Transversal: 8,39 tex 
(Multifilar) 

 
 
2. Lot 2 
 
2.1. Sabates sola de goma 
 
Descripció del model:  Sabates de pell amb cordons en color negre, amb sola de 
goma tipus model MAGNUM DUTY o similar.  

 
DESCRIPCIO TALLA PETITA TALLA 

MITJANA 
TALLA  
GRAN 

A MAXIMA MIDA DE CONTORN 56 59 62 

B MINIMA MIDA CONTORN  54 57 60 

C LLARGADA DE CORONETA 165 180 195 

D AMPLADA DE CORONETA 140 150 160 
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Característiques tècniques: Tall en pell flor de vedell flexible de color negre. 
Folre antihumitat i antipíling. Plantilla termo-conformada i antibacterià. Cambrillons 
d’acer i amb sola de cautxú antilliscant. 
 
2.2. Sabates sola de cautxú 
 
Descripció del model: Sabates de pell i nylon amb cordons de color negre,  amb 
sola de cautxú tipus Magnum Sthealt Forze 3 o similar. 
Característiques tècniques: Tall en pell de flor  de vedell  de 1.8-2.0 mm, 
hidròfuga y nylon denier 1680 molt resistent i transpirable. Forro interior anti-
humitat cambrelle transpirable i resistent al fregament. Sola X-Traction o similar de 
cautxú i carboni. 
 
2.3. Sabates de mitja canya 
 
Descripció del model: Sabates de mitja canya de pell i nylon amb cordons de 
color negre i sola de cautxú tipus Magnum Sthealt Forze 6 WP o similar. 
Característiques tècniques: Sabates canya mitja de pell flor de vedell de 1.8-2.0 
mm hidròfuga i nylon denier 1680 molt resistent i transpirable. Coll de sabata 
inclinat i amb anti-fricció que subjecta firmament al turmell. Forro interior anti-
humitat cambrelle transpirable i resistent al fregament. Plantilla X-Traction o similar 
de cautxú i carboni. 
 
2.4. Botes de canya alta 
 
Descripció del model: Botes de canya alta de pell amb cordons de color negre i 
sola de cautxú tipus Magnum elite 900 8” Leather WP o similar. 
Característiques tècniques: Botes de canya alta de pell de flor de vedell 2.2 mm 
hidròfuga. Forro interior anti-humitat i resistent al fregament amb membrana 
impermeable i transpirable Sympatex o similar. Sola  de cautxú de carboni 
antilliscant i  resistent a la abrasió. 
 
2.5. Gorra de plat d’estiu d’escala bàsica 
 
Característiques tècniques:  
-  Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.  

Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del 
mateix gènere que la gorra.  

-  Escaquer: Escaquer de drap negre de 50mm d’ample. Porta, alternativament, 
uns quadrats d’11 mm de color blanc en tot l’escaquer, repartits en 3 fileres.  

- Barballera: De plàstic negre de 12 mm.  
-  Visera: Visera de xarol negre.  
-  Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l’escaquer porta un cordonet 

de 3mm en daurat. Porta cosit l’escut de feltre del municipi. 
-  Botons: Botons metàl·lics daurats amb l’escut de l’Ajuntament de Canet de 

Mar de 16 mm de diàmetre.   
El cosit dels escuts i el velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça. 
 
2.6.  Gorra de plat d’estiu d’escala intermèdia 
 
Descripció del model: Gorra de plat estiu escala intermèdia 
Característiques tècniques: 
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-  Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.  
-  Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del 

mateix gènere que la gorra.  
-  Escaquer: De drap negre de 50 mm d’ample. Porta, alternativament, uns 

quadrats d’11 mm de color blanc en tot l’escaquer, repartits en 3 fileres.  
-  Barballera: En galó daurat de 14 mm.  
-  Visera: Visera de roba i bordada amb una caramanya daurada.  
-  Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l’escaquer porta un cordonet 

de 3 mm en daurat. Porta cosit l’escut brodat amb l’escut del municipi.  
-  Botons: Botons metàl·lics daurats amb l’escut de l’Ajuntament de Canet de 

Mar de 16 mm de diàmetre. 
El cosit dels escuts i el velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça. 
 
2.7. Gorra de plat d’estiu d’escala executiva 
 
Descripció del model: Gorra de plat d´estiu escala executiva 
Característiques tècniques: 
Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.  
-  Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del 

mateix gènere que la gorra.  
-  Escaquer: De drap negre de 50 mm d’ample. Porta, alternativament, uns 

quadrats d’11 mm de color blanc en tot l’escaquer, repartits en 3 fileres.  
-  Barballera: En galó daurat de 14 mm.  
-  Visera: Visera de roba i bordada amb una caramanya daurada.  
-  Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l’escaquer porta un cordonet 

de 3 mm en daurat. Porta cosit l’escut brodat amb l’escut del municipi.  
-  Botons: Botons metàl·lics daurats amb l’escut de l’Ajuntament de Canet de 

Mar de 16 mm de diàmetre. 
El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça. 
 
2.8. Pantalon d’estiu uniforme de gala d’home 
 
Descripció del model: Pantalons uniforme de gala 
Característiques tècniques: Pantalons de línia recta de color blau marí fosc, amb 
trinxa normal i un plec a cada banda. Travetes cosides de 6 cm de llargada i tres 
butxaques, una a cada davant i una altra al darrera. Els models, patrons i dissenys 
seran els acordats per la Comissió de treball creada per a l’elaboració de les normes 
bàsiques d'uniformitat de les policies locals de Catalunya. 
El pantalon estarà compost per les peces següents: 
 

- Davanters: Rectes amb 2 plecs de 4 i 2 cm d’ample respectivament. 
Portaran unes butxaques inclinades d’una boca de 17 cm. d’ampla. Vista dreta 
amb una rellotgera de 8 cm. d’ampla en la mateixa costura acabada de la 
trinxa. 

- Darreres: Darrere dret amb una butxaca de revòlver sense tapeta a 6 cm. de 
la costura acabada de la trinxa, de 13 cm. d’ample. 

-  Trinxa: Acabada a 4 cm. d'amplada 
-  Passadors: El pantalon ha de portar 6 passadors acabats a 6 cm. de 

llargada. 
-  Baixos: Llisos, acabats a 24 cm d'amplada. 
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2.9. Pantalon d’estiu uniforme de gala de dona 
 
Descripció del model: Pantalon d’uniforme de gala per a dona. 
Característiques tècniques: Les característiques tècniques seran les mateixes 
que les descrites pels pantalons dels homes, a excepció de l'obertura del pantalon, i 
les pinces del darrera que seran específiques per a les dones. 
 
Característiques del teixit pels pantalons: 
 
Composició: amb la proporció de 55% polièster i 45% llana. 
Lligament: Tafetà 
Ampla: 150 cm 
Pes m2: 166 G 
Fils En Ordit: 17,9 Tex 2/c. En Trama: 17,9 Tex 2/c 
Densitat En Ordit: 22,6 fils/cm. En Trama: 20 passades/cm 
Resistència a l’esquinçament per tracció: Ordit 65 kg Trama 57 kg 
Pèrdues a la rentada: Longitud màxim 1 %. Ample màxim 1 %. Pes màxim 1 % 
Solidesa de tints: Llum solar 6/7 Rentat 4  Aigua freda 4/5 Aigua de mar 4/5 
Rentat en sec 4/5 Planxat 5 Suor 4 
Valor de pilling: 5 
Resistència mínima a l’abrasió: Sobre esmeril. Nombre de cicles: 500. 
Desmillorament visual: pràcticament nul.0 Formació de pilling: nul·la 
Observacions: Rentada en medi aquós a temperatura màxima de 30º. Planxada a 
temperatura màxima de 120º. No fer servir assecadora. Prohibit el lleixiu. Precaució 
en rentada en sec amb dissolvents, fluorats, percloroetileno i essències minerals. 
No obstant això, aquestes característiques del teixit es podran variar per millorar la 
qualitat de les peces. A l'interior del pantalon anirà cosida l'etiqueta indicativa de la 
composició i de les normes de rentat, així com l'etiqueta d’identificació del 
fabricant. També portarà cosit un mínim d'un botó de recanvi de cada un dels tipus 
utilitzats. 
 
2.10. Camisa uniforme de gala d’estiu 
 
Descripció del model : Camisa uniforme de gala d´estiu. 
Característiques tècniques: La camisa serà de color blau cel i mànigues curtes. A 
la part superior i a cada costat de les espatlles portarà un reforç en color blau marí 
amb un ribet blanc. 
Sobre cada reforç una xarretera de color blau cel acabada en punxa. 
La camisa portarà cosit l’escut del municipi corresponent, situat a 1 cm. de la tapa 
de la butxaca esquerra i a 7 cm de la costura de la copa de la màniga esquerra. A 1 
cm de la tapa de la butxaca dreta, portarà  cosit un velcro per al col·locar el 
número d’agent model 2004 . 
La camisa estarà composta per les peces següents: 
Davanters: Davants amb vista de 3,5 cm amb repunts a 5 mm del canto. 
Quantitat de traus, sis. Distància entre traus, 9 cm. Distància de la costura, 1,5 
cm. A la part esquerra, centrat a 1 cm de la butxaca, portarà cosit l’escut del 
municipi. A la part dreta i centrat a l’altura del pit,  haurà de portar cosit un velcro 
per al col·locar el número d’identificació de l’agent. 
Esquena: Amb canesú de 10 cm d’ample i en el mig de l’esquena una pala de 3 
cm d’ampla fins la part baixa de la camisa acabada en forma arrodonida. 
Coll: Coll camiser de botons a la punta de 3,5 cm. d'amplada al centre del coll i 6 
cm. a la punta, amb entretela termofixada de cotó. Peu de coll de 2,5 cm. amb la 
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mateixa entretela. Repunt a 5 mm. Etiqueta de la talla col·locada entre el coll i la 
costura de l’esquena. 
Màniga: Màniga curta amb volta de 3 cm repuntejada en el doblec a cm. A la 
màniga esquerra i centrat, portarà un velcro quedant a 7 cm de la copa. 
Butxaques: Butxaques de 15 cm. d'amplada i 17 cm. d’alt amb pala de 3 cm. 
Tanca la butxaca una cartera en forma angular de 15 cm d’ampla, 6 cm d’alçada 
màxima i 5 cm en els laterals. Trau en la cartera a 1 cm del vèrtex central i botó 
en la butxaca. Obertura en la butxaca fent forma escalonada per posar el bolígraf 
en el seu interior, amb repunt vertical. 
Muscleres: A la part superior de la camisa i a cada costat de les espatlles porta 
un reforç d’uns 6 cm d’ample i de color blau marí clar. Aquest reforç porta un ribet 
de 3 mm d’ample de color blanc. Sobre cada reforç porta una musclera del mateix 
teixit que la camisa acabades en forma de punxa de 14 cm de llarg i amplada de 
4,5 cm. Trau centrat a 18 mm del vèrtex que es corda amb un botó predisposat a 
la costura de l’espatlla.  

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça. 
 
Característiques del teixit de les camises: 
 
Composició: Poliester mate 50,4% i cotó 49,6 
Lligament: Normal 
Ampla: 150 cm 
Pes m2: 152,5 g/m2 
Tracció En Ordit: 53,5 kg. En Trama: 70,2 kg 
Trencament En Ordit: 73,1 kg. En Trama: 26,9 kg 
Densitat En Ordit: 43 fils/cm. En Trama: 20 passades/cm 
Pilling 2/3 
Encongiment +/- 1 
Solidesa: 5 
Descàrrega: 5 
El teixit es podrà rentar amb rentadora i planxar a casa a temperatura mitja. No 
obstant això, aquestes característiques del teixit es podran variar per millorar la 
qualitat de les peces. A l'interior de la camisa anirà cosida l'etiqueta indicativa de 
la composició i de les normes de rentat, així com l'etiqueta indicativa del 
fabricant. També portarà cosit un mínim d'un botó de recanvi de cada un dels 
tipus utilitzats. 
 

2.11. Mitjons d’estiu 
 
Descripció del model: Mitjons d’estiu tipus coolmax o similar. 
Característiques tècniques: Els mitjons hauran de ser confortables i de color 
negre, amb teixits amb un 15% de poliamida, 10% elastòmer i 75% coolmax o 
similar. Han d’estar confeccionats en doble capa en zona de taló i puntera 
reforçades,  així com bandes elàstiques a l’empenya i canya. 
 
2.12. Gorra de plat d’hivern d’escala bàsica 
 
Descripció del model: Gorra de plat d´hivern escala bàsica. 
Característiques tècniques: 

Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons. Plat: Plat de 
model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del mateix gènere 
que la gorra.  
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Escaquer: Escaquer de drap negre de 50mm d’ample. Porta, alternativament, 
uns quadrats d’11 mm de color blanc en tot l’escaquer, repartits en 3 fileres.  
Barballera: De plàstic negre de 12 mm.  
Visera: Visera de xarol negre.  
Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l’escaquer porta un cordonet 
de 3mm en daurat. Porta cosit l’escut de feltre del municipi. 
Botons: Botons metàl·lics daurats amb l’escut de l’Ajuntament de Canet de 
Mar de 16 mm de diàmetre.  

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça. 
 
2.13. Gorra de plat d’hivern d’escala intermèdia 
 
Descripció del model: Gorra de plat d’hivern escala intermèdia. 
Característiques tècniques: 
Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.  
Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del 
mateix gènere que la gorra.  
Escaquer: De drap negre de 50 mm d’ample. Porta, alternativament, uns 
quadrats d’11 mm de color blanc en tot l’escaquer, repartits en 3 fileres.  
Barballera: En galó daurat de 14 mm.  
Visera: Visera de roba i bordada amb una caramanya daurada.  
Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l’escaquer porta un cordonet de 
3 mm en daurat. Porta cosit l’escut brodat amb l’escut del municipi.  
Botons: Botons metàl·lics daurats amb l’escut de l’Ajuntament de Canet de Mar 
de 16 mm de diàmetre. 

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça. 
 
2.14. Gorra de plat d’hivern d’escala executiva 
 
Descripció del model: Gorra de plat d´hivern escala executiva. 
Característiques tècniques: 
Components: Plat, escaquer, barballera, visera, llista i botons.  
Plat: Plat de model italià. En la unió amb la llista porta un cordó de 3 mm del 
mateix gènere que la gorra.  
Escaquer: De drap negre de 50 mm d’ample. Porta, alternativament, uns 
quadrats d’11 mm de color blanc en tot l’escaquer, repartits en 3 fileres.  
Barballera: En galó daurat de 14 mm.  
Visera: Visera de roba i bordada amb una caramanya daurada.  
Llista: Llista del mateix gènere. En la unió amb l’escaquer porta un cordonet de 
3 mm en daurat. Porta cosit l’escut brodat amb l’escut del municipi.  
Botons: Botons metàl·lics daurats amb l’escut de l’Ajuntament de Canet de Mar 
de 16 mm de diàmetre. 

El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça. 
 
2.15. Pantalon d’hivern uniforme de gala d’home 
 
Descripció del model: Pantalons hivern uniforme de gala. 
Característiques tècniques: Pantalons de línia recta de color blau marí fosc, amb 
trinxa normal i un plec a cada banda. Travetes cosides de 6 cm de llargada i tres 
butxaques, una a cada davant i una altra al darrera. Els models, patrons i dissenys 
seran els acordats per la Comissió de treball creada per a l’elaboració de les normes 
bàsiques d’uniformitat de les policies locals de Catalunya. 
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El pantalon estarà compost per les peces següents: 
Davanters: Rectes amb 2 plecs de 4 i 2 cm d’ample respectivament .Portaran 
unes butxaques inclinades d’una boca de 17 cm. d’ampla. Vista dreta amb una 
rellotgera de 8 cm. d’ampla en la mateixa costura acabada de la trinxa. 
Darreres: Darrere dret amb una butxaca de revòlver sense tapeta a 6 cm. de la 
costura acabada de la trinxa, de 13 cm. d’ample. 
Trinxa: Acabada a 4 cm. d'amplada 
Passadors: El pantalon ha de portar 6 passadors acabats a 6 cm. de llargada. 
Baixos: Llisos, acabats a 24 cm d'amplada. 

 
2.16. Pantalon d’hivern uniforme de gala de dona 
 
Descripció del model: Pantalons uniforme de gala per dones. 
Característiques tècniques: Les característiques tècniques seran les mateixes 
que les descrites pels pantalons dels homes, a excepció de l'obertura del pantalon i 
les pinces del darrera que seran específiques per les dones. 
 
Característiques del teixit pels pantalons 
 
Composició: amb la proporció de 55% polièster i 45% llana merina tipus II 
Lligament: Sarga 3 e 1 b 2, 2 
Ampla: 150 cm 
Pes m2: 285 g 
Fils En Ordit: 26,3 Tex 2/c. En Trama: 26,3 Tex 2/c 
Densitat En Ordit: 26,5 fils/cm. En Trama: 20,5 passades/cm 
Resistència a l’esquinçament per tracció: Ordit 70 kg Trama: 60 kg 
Pèrdues a la rentada: Longitud màxim 1 % Ample màxim 1 % Pes màxim 1 % 
Solidesa de tints: Llum solar 6/7 Rentat: 4 Aigua freda:  4/5 Rentat en sec:  4/5 
Planxat: 5 Suor:  4 
 
Valoració de pilling: Arrasat per evitar la formació de pilling amb termofixat a 
180º durant 30 segons i acabat especial KD. 
 
Resistència mínima l’abrasió: Assaig abrasímetre de plats, fregament teixit 
pressió 50 bms/cm2. Nombre de cicles: 2.250 (Norma Leitat 88402).Formació de 
pilling: nul·la. Desmillorament visual: lleugera formació de pelosella 
Observacions: Rentada en medi aquós a temperatura màxima de 30º. Planxada a 
temperatura mitjà. No fer servir assecadora. Prohibit el lleixiu. Precaució en rentada 
en sec amb percloroetileno. No obstant això, es valorarà molt positivament la 
millora de les característiques del teixit dels pantalons, per tal d’atenuar les 
inclemències del temps durant l’època de més fred. A l'interior del pantalon anirà 
cosida l'etiqueta indicativa de la composició i de les normes de rentat, així com 
l'etiqueta d’identificació del fabricant. També portarà cosit un mínim d'un botó de 
recanvi de cada un dels tipus utilitzats. 
 
2.17. Camisa d’hivern uniforme de gala 
 
Descripció del model: Camisa hivern uniforme de gala. 
Característiques tècniques: La camisa serà de color blau cel i mànigues llargues. 
A la part superior i a cada costat de les espatlles portarà un reforç en color blau 
marí amb ribet blanc. Sobre cada reforç una xarretera de color blau cel acabada en 
punxa.  
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La camisa portarà cosit l’escut del municipi,  situat a 1 cm. de la tapa de la butxaca 
esquerra i a 7 cm de la costura de la copa de la màniga esquerra. A 1 cm de la tapa 
de la butxaca dreta, portarà  cosit un velcro per al col·locar el número d’agent 
model 2004. 
 
La camisa estarà composta per les peces següents: 
Davanters: Davants amb vista de 3,5 cm amb repunts a 5 mm del canto. 
Quantitat de traus, sis. Distància entre traus, 9 cm. Distancia de la costura, 1,5 cm. 
A la part esquerra, centrat a 1 cm de la butxaca, portarà cosit l’escut del municipi 
corresponent. A la part dreta i centrat a l’altura del pit,  haurà de portar cosit un 
velcro per al col·locar el número d’identificació de l’agent. 
Esquena: Amb canesú de 10 cm d’ample i en el mig d l’esquena una pala de 3 cm 
d’ampla fins la part baixa de la camisa acabada en forma arrodonida. 
Coll: Coll camiser de botons a la punta de 3,5 cm. d'amplada al centre del coll i 6 
cm. a la punta, amb entretela termofixada de cotó. Peu de coll de 2,5 cm. amb la 
mateixa entretela. Repunt a 5 mm. Etiqueta de la talla col·locada entre el coll i la 
costura de l’esquena. 
Màniga: Màniga llarga amb plecs. Puny camiser de 7 cm d’ample i amb dos botons 
per cordar. A la màniga esquerra i centrat, portarà un velcro quedant a 7 cm de la 
copa. 
Butxaques: Butxaques de 15 cm. d'amplada i 17 cm. d’alt amb pala de 3 cm. 
Tanca la butxaca una cartera en forma angular de 15 cm d’ampla, 6 cm d’alçada 
màxima i 5 cm en els laterals. Trau en la cartera a 1 cm del vèrtex central i botó en 
la butxaca. obertura en la butxaca fent forma escalonada per posar el bolígraf en el 
seu interior, amb repunt vertical. 
Muscleres: A la part superior de la camisa i a cada costat de les espatlles porta un 
reforç d’uns 6 cm d’ample i de color blau marí clar. Aquest reforç porta un ribet de 
3 mm d’ample de color blanc. Sobre cada reforç porta una musclera del mateix 
teixit que la camisa acabades en forma de punxa de 14 cm de llarg i amplada de 
4,5 cm. Trau centrat a 18 mm del vèrtex que es corda amb un botó predisposat a 
la costura de l’espatlla. 
El cosit dels escuts i els velcro utilitzats anirà inclòs al preu de la peça. 
 
Característiques del teixit de les camises 
 
Composició: Polièster mate 50,4% i cotó 49,6 
Lligament: Normal 
Ampla: 150 cm 
Pes m2: 152,5 g/m2 
Tracció En Ordit: 53,5 kg En Trama: 70,2 kg 
Trencament En Ordit: 73,1 kg En Trama: 26,9 kg  
Densitat En Ordit: 43 fils/cm En Trama: 20 passades/cm 
Pilling 2/3 
Encongiment +/- 1 
Solidesa: 5 
Descàrrega: 5 
 
No obstant això, aquestes característiques del teixit es podran variar per millorar la 
qualitat de les peces. El teixit es podrà rentar amb rentadora i planxar a casa a 
temperatura mitja. A l'interior de la camisa anirà cosida l'etiqueta indicativa de la 
composició i de les normes de rentat, així com l'etiqueta indicativa del fabricant. 
També portarà cosit un mínim d'un botó de recanvi de cada un dels tipus utilitzats. 
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2.18. Mitjons d’hivern 
 
Descripció del model: Mitjons d’hivern tipus thermolite o similar. 
Característiques tècniques: Hauran de ser confortables i de color negre i teixits 
amb un 15% de poliamida, 10% d’elastòmer i 75% de thermolite o similar. Han de 
estar confeccionats amb doble capa en zona de taló, puntera reforçades així com 
bandes elàstiques a l’empenya i canya.    
 
2.19. Corbata d’uniforme amb nus 
 
Descripció del model: Corbata d’uniforme amb nus de color blau marí fosc. 
Característiques tècniques: Corbata tipus baby de 7 cm. d’amplada, de color 
blau marí fosc en gènere de ras. Amb nus i amb subjecció tipus clip. Dur floro blanc 
i entretela en el sentit longitudinal de la corbata. Opcionalment, les corbates 
tindran diferents mides de llargada.  
 
2.20. Corbata d’uniforme sense nus 
 
Descripció del model: Corbata d’uniforme sense nus de color blau marí fosc. 
Característiques tècniques: Corbata tipus baby de 7 cm. d’amplada, de color 
blau marí fosc en gènere de ras i sense nus. Dur floro blanc i entretela en el sentit 
longitudinal de la corbata. Opcionalment, les corbates tindran diferents mides de 
llargada. 
 
2.21. Agulla de corbata 
 
Descripció del model: Agulla de corbata amb escut de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
Característiques tècniques: Agulla de corbata metàl·lica de color daurat, model 
04 Generalitat de Catalunya. 
 
2.22. Xiulet metàl·lic 
 
Descripció del model: Xiulet metàl·lic de color platejat model ACME o similar. 
 
2.23. Xiulet de plàstic 
 
Descripció del model: Xiulet de plàstic de color negre model ACME petit o similar. 
 
2.24. Cordó xiulet 
 
Descripció del model: Cordó per a xiulet de nylon de color negre amb nus, amb 
sivella i mosquetó metàl·lic de color platejat. 
 
2.25. Casc de motorista tipus model Nolan N90 clàssic o similar 
 
Descripció del model:  Casc de motorista amb pantalla de color blanc. 
Característiques tècniques: Casc  amb pantalla de color blanc fabricat en 
policarbonat lexan i desmuntable el seu interior. A 11 cm del baix del casc hi ha un 
escaquer adhesiu reflector de color gris de 4 cm d’ample que porta, 
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alternativament, uns quadrats de 5 mm de color blau en tot l’escaquer, repartits en 
tres fileres. Al mig de la part frontal del casc porta l’escut del municipi.   
Els adhesius de l’escaquer i l’escut del municipi aniran inclòs al preu de la peça. 
 
2.26. Casc de motorista tipus model Nolan N43 E clàssic o similar 
    
Descripció del model: Casc de motorista amb pantalla de color blanc. 
Característiques tècniques: Casc amb pantalla transparent color blanc fabricat 
en policarbonat lexan i desmuntable el seu interior. A 11 cm del baix del casc hi ha 
un escaquer adhesiu reflector de color gris de 4 cm d’ample que porta, 
alternativament, uns quadrats de 5 mm de color blau en tot l’escaquer, repartits en 
tres fileres. Al mig de la part frontal del casc porta l’escut del municipi.  
Els adhesius de l´escaquer i l´escut del municipi aniran inclòs al preu de la peça. 
 
2.27. Guants operatius polar windstopper o similiar 
 
Descripció del model: Guants operatius polar  
Característiques tècniques: Guants de gènere polar laminat amb membrana 
porosa que permet la transpiració i a la vegada fa de paravents, i a la part de la 
palma porten una capa de poliuretà, amb cinc dits i d’una alçada que arribi fins el 
canell. Seran de color blau marí fosc.     
 
2.28. Guants d’intervenció policial antitall 
 
Descripció del model: Guants d’intervenció policial antitall  
Característiques tècniques: Guants d’intervenció policial de color negre amb el 
dors de polartec windbock, amb forro dyntex antitall i amb de resistència de nivell 5 
(CE EN388), tipus Dragon Pol 24v o similar. 
 
2.29. Guants de pell de motorista amb proteccions 
 
Descripció del model: Guants de pell de motorista amb proteccions.  
Característiques tècniques: Guants de pell de boví, cordura i amerida amb cinc 
dits i una alçada superior al canell. A la part dels artells portaran uns reforços de 
amerida. Estan folrats amb un folre interior aïllant del fred. Els guants s’adapten al 
braç amb una tira de pell tancades amb tancament de pressió, amb proteccions al 
palmell i al dors i  proteccions de kevlar o similar a la part superior, tipus Dragon 
Bike 51. 
 
2.30. Guants de pell folrats 
 
Descripció del model: Guants de pell 
Característiques tècniques: Guants de pell de cabra per a guanteria de color 
negre, folrats al seu interior amb pell de borreguer. Confecció: Tancat, cosits amb 
costures interiors amb vora i entredits. El dors presentarà tres espigues d’adorn. 
 
2.31. Guants de gala de cotó blanc 
 
Descripció del model: Guants de gala de cotó blanc. 
Característiques tècniques: Guants de cotó de color blanc, tancats i cosits amb 
costures interiors amb vora i entredits. El dors presentarà tres espigues d’adorn. 
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2.32. Tapaboques de gènere polar color blau 
 
Descripció del model: Tapaboques operativa polar de color blau. 
Característiques tècniques: Tapaboques tubular de gènere polar de color blau 
marí fosc. Estan cosits en forma de tub per adaptar al coll amb una llargada de 
aproximadament.   
 
2.33. Tapaboques de gènere polar bicolor (blau/groc) 
 
Descripció del model: Tapaboques operativa polar bicolor. 
Característiques tècniques: Tapaboques tubular de gènere polar de color blau 
marí fosc i roc. Estan cosits en forma de tub per adaptar al coll amb una llargada de 
aproximadament.   
 
2.34. Cinturó interior sivella de plàstic 
 
Descripció del model: Cinturó interior de velcro amb sivella de plàstic tipus GK-
93403. 
Característiques tècniques: Cinturó interior de velcro semi rígid amb amplada 
aproximada de 3,5 centímetres i amb sivella de plàstic. Disponibilitat de diferents 
mides. 
 
2.35. Cinturó interior amb 4 travetes de plàstic GK 93401 o similar 
 
Descripció del model: Cinturó interior de velcro amb quatre travetes de plàstic 
tipus GK-93401.  
Característiques tècniques: Cinturó interior de velcro semi rígid amb amplada 
aproximada de 3,5 centímetres, amb quatre travetes de plàstic semi rígides per 
subjectar-lo amb el cinturó exterior. Disponibilitat de diferents mides. 
 
2.36. Cinturó exterior tipus GK 9305 o similar 
 
Descripció del model: Cinturó exterior semi rígid de lona amb velcro a la cara 
interior amb sivella de seguretat tipus GK-9305 o similar. 
Característiques tècniques: Cinturó exterior semi rígid de lona amb velcro a 
l’interior per a millor subjecció amb el cinturó interior, amb sivella de plàstic amb 
triple tancament de seguretat i amb una amplada de 5 centímetres. Disponibilitat 
de diferents mides. 
 
2.37. Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-2 o similar 
 
Descripció del model: Travetes de plàstic per a cinturó interior tipus GK 9340BK-
2. 
Característiques tècniques: Pack de quatre travetes de plàstic semi rígides per a 
la subjecció del cinturó exterior, amb dos brocats de pressió metàl·lics. 
 
2.38. Funda d’arma antifurt de polímer safariland o similar 
 
Descripció del model: Funda d’arma de polímer amb triple sistema de seguretat, 
model Safariland 6280 o similar. 
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Característiques tècniques: Funda antifurt de polímer rígid per a les pistoles, 
amb arc de seguretat basculant, bloqueig Sentry i arnès alt (SA-6281-50, cinturó 
de 50 cm), de la marca SAFARILAND o similar.  
Utilització per a pistoles HK USP compact i Walther P-99 tan dretà com esquerrà. 
 
2.39. Funda carregador pistola de lona tipus GK 9803 o similar 
 
Descripció del model:  Funda de carregador pistola de lona tipus GK9803 o 
similar. 
Característiques tècniques: Funda simple de carregador de pistola de lona de 
color negre amb tapa amb brocats de pressió metàl·lics i sistema de subjecció al 
cinturó amb llengüetes de plàstic i amb brocats metàl·lics. 
 
2.40. Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o similar 
 
Descripció del model:  Funda de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9810 o 
similar. 
Característiques tècniques: Funda de grillons de lona de color negre amb tapa 
amb brocats de pressió metàl·lics i sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes 
de plàstic i brocats metàl·lics. 
 
2.41. Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 o similar 
 
Descripció del model:  Funda de lot de lona per a grillons metàl·lics tipus GK9852 
o similar. 
Característiques tècniques: Funda de lot de lona de color negre amb tapa amb 
brocats de pressió metàl·lics i sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes de 
plàstic i brocats metàl·lics. 
 
2.42. Funda per a guants tipus GK9802 o similar 
 
Descripció del model:  Funda per a guants tipus GK9802 o similar. 
Característiques tècniques: Funda per a guants de làtex i monedes de lona de 
color negre amb tapa amb brocats de pressió metàl·lics i sistema de subjecció al 
cinturó amb llengüetes de plàstic i brocats metàl·lics. 
 
2.43. Funda de lona per a guants tipus llibre  
 
Descripció del model:  Funda de lona per a guants de làtex, monedes i porta 
llibreta tipus PL92 o similar. 
Característiques tècniques: Funda de guants de lona de color negre amb tapa 
amb velcro d’obertura tipus llibre i sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes 
de plàstic i amb brocats metàl·lics. 
 
2.44. Funda cinturó porta guants tipus GK 9463 o similar 
 
Descripció del model:  Funda de lona porta guants tipus GK9463 o similar 
Característiques tècniques: Abraçadora porta guants amb tancament ajustable 
amb sivella de lona i amb sistema de subjecció al cinturó amb llengüetes de plàstic 
i brocats metàl·lics. 
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2.45. Funda cinturó de defensa extensible tipus ASP o similar 
 
Descripció del model:  Funda de defensa extensible de policarbonat rígid tipus 
ASP o similar. 
Característiques tècniques: Funda de defensa extensible rígida de policarbonat, 
amb sistema rotatori de la posició de la defensa i amb sistema de subjecció fix al 
cinturó. 
 
2.46. Funda porta emissora pivotant tipus GK9841 o similar 
 
Descripció del model:  Funda porta emissora pivotant  tipus GK9841. 
Característiques tècniques: Funda porta emissora pivotant, amb sivella manual 
de plàstic d’extracció ràpida del cinturó. Abraçadora de goma elàstica i sistema de 
tancament amb corxet metàl·lic.  
 
2.47. Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL 
 
Descripció del model:  Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL. 
Característiques tècniques: Cartera de butxaca de dos cossos i de mida petita, 
porta placa i credencial amb bitlleter i obertura vertical. 
 
2.48. Cartera de butxaca de pell porta placa, credencial, bitlleter 
 
Descripció del model:  Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial PL amb 
bitlleter i targeter. 
Característiques tècniques: Cartera de butxaca de pell porta placa i credencial 
PL, amb bitlleter i targeter amb tres cossos i amb obertura vertical. 
 
2.49. Placa metàl·lica amb escut de la Corporació model PL 04 
 
Descripció del model: Placa metàl·lica amb escut de la corporació model PL 04. 
Característiques tècniques: Placa metàl·lica de color daurat model PL 04, amb 
mides aproximades de 7cm de llargada per 5.5cm d’amplada amb l’escut de la 
corporació al centre plastificat. 
 
2.50. Placa metàl·lica uniforme gala 
 
Descripció del model: Placa metàl·lica amb escut de la corporació model PL 04. 
Característiques tècniques: Placa metàl·lica de color daurat model PL 04, amb 
mides aproximades de 7 cm de llargada per 5.5 cm d’amplada amb l’escut de la 
corporació al centre plastificat i amb agulla al revers per penjar a l’uniforme. 
 
2.51. Lot de cinturó tipus Fenix TK11 o similar 
 
Descripció del model: Lot de cinturó tipus Fenix TK11 o similar. 
Característiques tècniques: Lot de cinturó de color negre amb cos d´ alumini, 
amb enlluernament de xenon, 258 de lúmens i amb dos modalitats. Mides 
aproximades de 13 centímetres.. 
 
2.52. Piles recarregables per a lot de cinturó tipus CR123A o similar 
 
Descripció del model: Piles recarregables per a lot de cinturó.  
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Característiques tècniques: Piles recarregables per a lot de cinturó del tipus 
AAA321 de liti de 3 volts. 
 
2.53. Manilles de lona d’un sol ús 
 
Descripció del model: Manilles de lona de color negre d’un sol ús. 
Característiques tècniques: Manilles de lona d’un sol ús de color negre, amb 
sivella de plàstic de seguretat, amb una secció aproximada de 1 centímetre.  
 
2.54. Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar 
 
Descripció del model: Clau metàl·lica de manilles plana tipus ZT9P o similar. 
Característiques tècniques: Clau de manilles universal metàl·lica plana, amb 
anella metàl·lica per a ser penjada al clauer del cinturó. 
 
2.55. Números d’identificació d’agent en feltre 
 
Descripció del model: Número d’identificació d’agents.  
Característiques tècniques: Número d’identificació en feltre amb forma 
rectangular amb cantonades rodones, amb mides de  55 mm de llargada i 20mm 
d’amplada, amb orla de color daurat de 2mm d’amplada. 
 
2.56. Escut de braç 
 
Descripció del model: Escut de braç del municipi. 
Característiques tècniques:  L’escut es de feltre de forma triangular i de 90 mm 
d’ample i 100 mm d’alçada. S’expressa en color daurat sobre un feltre vulcanitzat 
de color negre. En tot el contorn i a 3 mm cap a l’interior porta una primera orla de 
2 mm d’ample en color daurat i a 12 mm d’aquesta porta una segona orla de 2 mm 
d’ample en color daurat. L’escut del municipi va en els colors corresponents i dins 
de la segona orla. Entre la primera orla i la segona, a la part superior, hi va el nom 
del municipi en tipografia de color daurat. A la part esquerra en sentit descendent 
hi ha la inscripció “Policia” i a la part dreta, en sentit ascendent, la inscripció 
“Local”. Darrera de l’escut en tota la seva superfície portarà una cinta de contacte 
muscle termosegellada. 
 
2.57. Escut de pit 
 
Descripció del model: Escut de pit de municipi. 
Característiques tècniques: L´escut és de feltre amb forma ovalada i de 65 mm 
d’ample i 75 mm d’alçada. S’expressa en color daurat sobre un feltre vulcanitzat de 
color negre. L’escut del municipi va en els colors corresponents i dintre d’un oval 
daurat de 27 mm d’ample per 35mm d’alçada. Entre l’oval i el rafagat de l’escut, a 
la part superior, hi ha la denominació Policia Local i a la seva part inferior el nom 
del municipi. Darrera de l’escut en tota la seva superfície 
portarà una cinta de contacte muscle termosegellada. 
 
2.58. Escut de gorra 
 
Descripció del model: Escut de gorra de municipi. 
Característiques tècniques: L’escut es de feltre de forma arrodonida i de 70 mm 
d’ample i 55 mm d’alçada, en tot el contorn i a 3 mm cap a l’interior porta una orla 
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de 2 mm d’ample en color daurat. Al centre porta l’escut del municipi amb els seus 
colors corresponents sobre feltre vulcanitzat de color negre. Darrera de l’escut en 
tota la seva superfície portarà una cinta de contacte muscle termosegellada. 
 
2.59. Escut de gorra brodat 
 
Descripció del model: Escut de gorra de municipi. 
Característiques tècniques: Escut brodat de gorra amb forma arrodonida i de 70 
mm d’ample i 55 mm d’alçada, en tot el contorn i a 3 mm cap a l’interior porta una 
orla de 2 mm d’ample en color daurat. Al centre porta l’escut del municipi amb els 
seus colors corresponents. 
 
2.60. Distintius de graduació de pit 
 
Són de forma rectangular amb una amplada de 4 centímetres aproximadament i 
amb punta a la part inferior: Van emmarcats amb un viu en color daurat sobre un 
feltre vulcanitzat de color negre. Porten un requadre en color daurat que envolta el 
nom de la categoria professional i a la part inferior porta el nombre d´ angles 
corresponents a la categoria professional ( caporal, Sergent, Sotsinspector i 
Inspector) en color daurat. 
 
XIX. GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
 
1. L'Ajuntament facilitarà a l'empresa adjudicatària una relació nominal del personal 
amb el conjunt del vestuari i complements d'uniformitat que se li han de lliurar, per 
tal de que se li prengui les mides i talles necessàries per la confecció del vestuari. 
 
2. D'acord amb l'adjudicatari es fixaran dos dies per efectuar la presa de mides i 
proves de vestuari a cadascun dels agents, a la Prefectura de la Policia Local de 
Canet de Mar. 
 
3. Pel que fa al termini de lliurament s’estarà al que es disposa a la subsegüent 
clàusula XXI del present plec. 
 
4. Per evitar situacions de confusió i desorientació en el manteniment i conservació 
dels articles i productes tèxtils de confecció, l'industrial o l'empresa adjudicatària 
informarà mitjançant l'etiquetatge de les peces d'uniformitat de les dades del 
fabricant i, de la identificació, composició i conservació del material. 
 
5. Els fabricants o comerciants han de detallar, entre altres dades, el nom o la raó 
social, denominació, adreça i el seu número d'identificació fiscal. 
 
6. Amb l'etiquetatge de composició s'identificarà les matèries que componen els 
productes tèxtils. 
 
7. L'etiquetatge de conservació donarà instruccions sobre com cal tractar els 
articles tèxtils per al seu manteniment i conservació, i fer referència a la rentada, al 
tractament amb lleixiu, a la planxa, a la neteja en sec i a l'eixugada. 
 
8. En cas que alguna de les persones destinatàries de les peces de vestuari presenti 
intolerància o al·lèrgia a algun component del teixit emprat, l'empresa adjudicatària 
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haurà de substituir el teixit per un altre que no causi inconvenients a la persona a 
qui va destinat. 
 
9. L’empresa adjudicatària col·laborarà en buscar la solució més adequada per 
aquells agents concrets que per raons mèdiques necessitin un calçat amb 
característiques diferents als models generals. 
 
XX. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTISTA. 
 
1. El contractista resta obligat a: 
 

a) Satisfer l’import dels anuncis de la convocatòria de licitació, fins a un màxim 
de 1.000 €. 

b) al compliment de la normativa i les disposicions vigents en matèria fiscal i 
tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el treball, 
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria 
mediambiental. 

c) A complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de 
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 
1720/2007, de 21 de desembre. 

d) En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, 
sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l'òrgan competent de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. En el cas que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués 
accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, 
l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les 
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 

e) Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el present 
plec de clàusules i en la proposta per ell presentada. 

f) A no subcontractar el subministrament objecte del present contracte. 
g) A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la 

propietat industrial i comercial, i haurà d’obtenir les cessió, permisos i 
autoritzacions necessàries dels titulars de models, patents i marques. 

h) A disposar d’un representant oficial a la província de Barcelona o bé, d’un 
concessionari o distribuïdor dels seus productes, així com d’un mínim 
d’existències dels articles o elements necessaris per a un manteniment 
puntual i operatiu. 

i) La resta d’obligacions que es dedueixin dels documents integrants del 
contracte. 
 

XXI. TERMINI I FORMA DE LLIURAMENT 
 
1. El subministrament del vestuari es farà d’acord amb les necessitats de 
l’Ajuntament, atenent a les peticions parcials que es vagin transmetent a 
l’adjudicatari, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la data de la comanda 
(o en el termini inferior ofertat pel licitador). 
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2. Els lliuraments i possibles devolucions es faran a càrrec de l’adjudicatari a les 
dependències de la Policia local de Canet de Mar. 
 
3. Dels bens subministrats s’aixecarà la corresponent acta de recepció i es donarà 
trasllat al Servei corresponent. En el supòsit de que els bens subministrats no 
estiguin en condicions de ser rebuts, es deixarà constància a l’acte de recepció i es 
donaran instruccions precises al contractista perquè esmeni els defectes o 
procedeixi a un nou subministrament. En el supòsit de no esmenar-se els defectes, 
abans de la extinció del contracte, els deixarà de compte del contractista quedant 
exempt de l’obligació de pagament o adquirint el dret a recuperar el pagat. 
 
XXII. PENALITATS 
 
1. Es podran imposar penalitats per dos conceptes: 
 

• Per compliment defectuós de l’objecte del contracte: Aquestes penalitats 
seran d’un 10% del pressupost del contracte. 

• Per incompliment dels terminis de lliurament de les peces de roba: 
S’imposarà una penalitat diària de 1 € per cada 1.000 € del preu del 
contracte. 
 

2. Quan el contractista per causes imputables a ell mateix hagués incomplert els 
terminis de lliurament fixat a la clàusula XXI del present plec, l’Ajuntament podrà 
optar o bé per resoldre el contracte, o bé per imposar penalitats. Cada vegada que 
les penalitats per demora del termini assoleixin el 5 per cent del preu del contracte, 
l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o bé acordar la seva continuïtat 
amb imposició de noves penalitats. 
 
3. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació. Aquest acord 
serà immediatament executiu. 
 
4. Les penalitats es faran efectives  d’abonar al contractista o sobre la garantia 
definitiva quan no es puguin deduir de les factures presentades. 
 
XXIII. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
1. L’òrgan de contractació tindrà la prerrogativa d’interpretar els contractes 
administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.  
 
2. Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució 
i efectes dels contractes administratius seran resoltes per l’òrgan de contractació 
competent i els seus acords posaran fi a la via administrativa. Contra els acords que 
posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós administratiu 
de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa Administrativa, això sens 
perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de reposició, 
previst als art. 116 i 117 de la llei 30/1992, del Règim Jurídic de les administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
XXIV. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
1. En tractar-se d’un subministrament en el que el numero de lliuraments no es pot 
definir amb exactitud en aquest moment, de conformitat amb allò que disposa la 
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Disposició Addicional trenta-quatrena del TRLCSP, es preveu la possibilitat de 
modificació pel fet que les necessitats reals siguin finalment superiors a les 
estimades inicialment en el present plec. 
 
2. Atès que es desconeix la quantificació a priori de les modificacions a què s’ha fet 
referència em l’apartat 1 d’aquesta clàusula, l’import que se’ls aplica és el 10% que 
com a màxim preveu l’art. 107.3 TRLCSP. 
 
3. Si no és per alguna de les causes esmentades, el contracte només 
podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista 
en el Títol V del Llibre I TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del dit text legal.  
 
4. En aplicació d’allò que disposa la disposició transitòria onzena de la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics, aquest contracte també es 
podrà modificar amb motiu de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària 
que corresponguin. 
 
XXV. EXECUTIVITAT. 
 
Els acords que dicti l’òrgan de contractació en l’exercici de les seves prerrogatives 
d’interpretació, modificació i resolució seran immediatament executius, sense 
perjudici de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora quan aquesta fos 
exigible en dret. 
 
XXVI. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan hagi fet, d’acord amb els 
seus termes i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. Per a la 
seva constatació es durà a terme un acte formal i positiu de recepció o conformitat 
dins del mes següent a la realització de l’objecte del contracte. 
 
XXVII. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
1. Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 223 i 
299 del TRLCSP, les següents: 
 
- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 60 del TRLCSP o als 
presents plecs durant l’execució del contracte, quan a criteri de l’Ajuntament de 
Canet de Mar puguin derivar-se perjudicis per a l’interès públic. 
 

- L’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que 
disposa la clàusula següent, referida a les penalitzacions.  

 
La resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a instància del 
contractista. 
 
2. Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, s’incautarà la garantia 
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a 
l’Administració, en tot allò que excedeixi de l’import de garantia. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

XXVIII. LLENGUA 
 
1. En compliment del que disposa la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística, el contractista haurà d'emprar el català en tots els documents que 
generi, rètols, publicacions, avisos i altres comunicacions de caràcter general que 
tinguin una relació directa amb l'execució de les prestacions objecte del contracte.  
 
2. L'incompliment de l’obligació anterior donarà lloc a les actuacions administratives 
pertinents i podrà ser causa de resolució del contracte.  

XXIX. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 
1. D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals que es 
facilitin per a la participació en aquest procediment de contractació s’incorporaran a 
un fitxer anomenat “Registre de licitadors”, essent el responsable l’Ajuntament de 
Canet de Mar, carrer Ample, núm. 11 (08360) Canet de Mar; on es podran exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, dirigint la 
sol·licitud signada per escrit junt amb una fotocòpia del DNI o equivalent. 
 
2. La finalitat de l’esmentat fitxer és la de relacionar les dades de les persones 
físiques i dels representants de les persones jurídiques que s’hagin presentat en 
procediments de contractació promoguts per l’Ajuntament de Canet de Mar, essent 
els seus destinataris totes les persones que participin en processos de licitació o 
presentin d’honoraris a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
3. Mitjançant la participació en aquest procediment, els titulars de les dades 
personals facilitades consenten expressament el tractament de les mateixes amb la 
finalitat de dur a terme la tramitació d’aquest procediment de contractació. 
 
4. En el cas que els licitadors facilitessin dades personals de tercers, prèviament a 
la seva inclusió haurien d’informar als seus titulars dels mateixos extrems 
establerts en els paràgrafs anteriors en compliment de la legalitat vigent, abstenint-
se d’incloure’ls en el cas de no obtenir el seu consentiment.    
 
El present plec de clàusules ha estat aprovat per la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 6 de març de 2014. 
 
L’Alcalde       La Secretària  
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez     Núria Mompel i Tusell 
 
 


